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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

MODÜLÜN ADI Genel Verici-Alıcı Devreleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye genel verici-alıcı devrelerini öğreterek 

kablosuz sinyal alma ve göndermeye yönelik bilgi ve 

becerileri uygulamalı olarak kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ses ve veri haberleşmesinde kullanılan frekans ve 

genlik modülasyonlu verici devreleri 

yapabileceksiniz. 
2. Ses ve veri haberleşmesinde kullanılan frekans ve 

genlik modülasyonlu alıcı devreleri yapabileceksiniz. 
3. Ses ve veri haberleşmesinde kullanılan anten kuplaj 

devrelerini yapabileceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Baskı devre ve montajı için uygun laboratuvar 

veya atölye.  

Donanım: Elektronik devre elemanları, Osiloskop, 

hidroklorik asit, hidrojen peroksit, bakır plaket, baskı 

devre kalemi, havya, matkap, lehim teli, sabit DC 

kaynağı, kişisel koruyucu donanım ve kıyafet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.  

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Haberleşmenin en önemli ayağını gönderilecek verinin nasıl iletileceği oluşturur. 

İletim ortamı olarak kablosuz ya da kablolu iletimin çeşitli türleri olmakla birlikte en önemli 

sorun, iletilecek bilginin büyüklüğüne bağlı olarak uygun iletim tekniğinin seçilmesidir. 

 

İlk nesil iletişim tekniklerinden günümüze kadar çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. 

Mors kodu dediğimiz kısa-uzun işaretlerin bakır teller üzerinden iletildiği ilk nesil uzak 

haberleşme tekniği olan telgraftan ışık ile fiber kablolar üzerinden gerçekleştirilen geniş 

band iletime kadar sayısız gelişme yaşanmıştır. 

 

Gerek kablolu iletim gerekse coğrafik koşullardan bağımsız olarak haberleşme 

yapılmasını sağlayan kablosuz iletişime kadar verinin bir noktadan diğer bir noktaya 

iletilebilmesi için belli süreliğine değiştirilmesi gerekir. Pek çok iletişim tekniğinde verinin 

çıplak olarak iletilmesi mümkün değildir. Özellikle bilginin atmosfer içinden kablosuz olarak 

iletilmesi söz konusu ise girişim oluşmaması, her bilginin kendine tahsis edilen bir 

frekanstan iletilmesi ve kablosuz haberleşme antenlerinin uygun boyutlarda tasarlanabilmesi 

için modülasyon dediğimiz sinyal değiştirme işleminin yapılması gerekir. 

 

Siz sevgili öğrencilerimize bu modülde özellikle deniz haberleşmesinde de yaygın 

olarak kullanılan radyo iletişiminin frekans bandlarına göre tercih edilen Genlik ve Frekans 

Modülasyonu teknikleri açıklanacaktır. Bu modülasyon tekniklerini kullanan verici-alıcı 

devreleri, uygulamalı olarak anlatılacak ve bu devrelere uygun anten bağlantı teknikleri 

açıklanacaktır. 

  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Ses ve veri haberleşmesinde kullanılan frekans ve genlik modülasyonlu verici 

devreleri yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Atmosferde dolaşan sayısız radyo dalgası neden birbirine karışmamaktadır? 

 Haberleşme sistemlerinde kullanılan iletim frekansları ne gibi farklılıklar 

doğurmaktadır? 

 

1. MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON 
 

1.1. Giriş 
 

Temel olarak elektronik iletişim, bilginin elektronik devreler yoluyla iletimi, alınması 

ve işletilmesidir. Şekil 1.1’de en basit haliyle bir iletişim sistemi gösterilmiştir. Bu sistem 

temel olarak üç ana bölüm içerir. Bunlar; bir kaynak / verici (transmitter), bir varış yeri / 

alıcı (receiver) ve bir iletim ortamıdır (bir çift tel, koaksiyel kablo, fiber hat veya boş alan). 

 

 
 

  

 

Çoğu zaman kaynak bilgi ilk haliyle iletim için uygun değildir. Bu nedenle iletimden 

önce daha uygun bir şekle dönüştürülmesi gerekir. Örneğin; sayısal iletişim sistemlerinde 

analog bilgi, iletimden önce sayısal şekle çevrilir. Aynı şekilde analog iletişim sistemlerinde 

sayısal veriler, iletimden önce analog sinyallere dönüştürülür. 

  

İletişim sistemlerinde çoğu zaman alıcı ve vericiyi birbirine fiziki olarak bağlamak 

mümkün değildir. Deniz haberleşmesinde, mobil haberleşmede ve uydu sinyallerinin 

iletiminde kablosuz iletişime ihtiyaç vardır. İletim ortamı olarak atmosfer veya boşluk 

kullanılır. Elektromanyetik dalgaların boş alanda yayınımına genellikle radyo frekansı (RF) 

ya da yalnızca radyo yayınımı denir. 

  

Şekil 1.1: En basit şekliyle bir iletişim sisteminin blok diyagramı 

Kaynak 

(verici) 

Varış yeri 

(alıcı) 

İletim ortamı 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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Yeryüzü atmosferi ortamında alçak frekanslı elektromanyetik enerjinin yayılımını 

gerçekleştirmek elverişli değildir.  Bu nedenle radyo iletişiminde iletimi gerçekleştirmek için 

nispeten alçak frekanslı bir bilgi sinyalini nispeten yüksek frekanslı bir sinyale bindirmek 

gerekir. Elektronik iletişim sistemlerinde kaynak bilgi (bilgi sinyali), tek frekanslı sinüsoidal 

bir sinyal üzerinde etki eder. Böylece kaynak sinyal, üzerinde değişiklik yapılan sinyali 

modüle etmiş olur. Kaynak bilgiye modüle edici sinyal, değiştirilen sinyale taşıyıcı, 

değiştirme işlemine modülasyon ve modüle edici sinyal ile taşıyıcının üst üste 

bindirilmesiyle meydana gelen sinyale de modülasyonlu dalga denir. 

 

Kısaca bilgi, gerek atmosferde gerek kapalı bir ortamda iletildiğinde modüle edilerek 

gönderilir. Modülasyon işleminin gereklerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

 

 Farklı kaynaklardan aynı iletim ortamına gönderilen bilgi sinyallerinin birbirine 

karışmasını engellemek 

 İletim mesafesini yükseltmek ve kayıpları azaltmak 

 Yüksek frekanslı taşıyıcı sinyali yardımıyla daha yüksek miktarlarda veri 

göndermek 

 Her bilgiyi ayrı bir frekans bandından gönderebilmek 

 

Analog haberleşme sistemlerinde modülasyon; analog bir taşıyıcının belirli bir 

özelliğini, kaynak bilginin (ses ya da video bilgisi, vb.) ilk halini göz önünde bulundurarak 

değiştirme ve daha sonra modülasyonlu taşıyıcının iletimini gerçekleştirme sürecidir. 

Demodülasyon ise değiştirilmiş olan analog taşıyıcıyı tekrar ilk kaynak bilgiye dönüştürme 

sürecidir. 

 

Bir iletişim sisteminin basitleştirilmiş blok diyagramı Şekil 1.2’de gösterilmiştir. 

Modüle edici bilgi sinyali, modüle edilecek taşıyıcı sinyal, modülasyonlu dalga ve sistem 

gürültüsü arasındaki ilişki görülmektedir.  

 

 

 
 

  

Modüle edici 

sinyal 

(bilgi) 

 

Modülatör 

 

Yükselteç 

Demodülatör 

(bilgi 

yakalayıcı) 

Bilgi sinyalini 

kullanacak 

alıcı 

 

Taşıyıcı 

Sistem 

gürültüsü 

Modülasyonlu dalga 

(iletim ortamı) 

Şekil 1.2: Basitleştirilmiş bir temel iletişim sisteminin blok yapısı 
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1.2. Modülasyon Çeşitleri 
 

Denklem-1.1’de zamana bağlı olarak değişen sinüs dalga biçimli bir gerilimin 

(örneğin; analog taşıyıcı sinyalin) değerini veren genel bir ifade gösterilmiştir. Bir sinüs 

dalgasında şu üç özellik değiştirilebilir: genlik (V), frekans (f) ve faz (). Değiştirilen  bu üç 

değişkene göre üç tür analog modülasyon gerçekleşir: Kaynak bilgiye orantılı olarak 

taşıyıcının genliği değişiyorsa oluşan modülasyona genlik modülasyonu (AM-Amplitude 

Modulation), kaynak bilgiye orantılı olarak taşıyıcının frekansı değişiyorsa oluşan 

modülasyona frekans modülasyonu (FM-Frequency Modulation), kaynak bilgiye orantılı 

olarak taşıyıcının fazı değişiyorsa oluşan modülasyona faz modülasyonu (PM-Phase 

Modulation) denir. Frekans ve faz modülasyonları, taşıyıcı sinyalin açısal olarak 

değişmesinden dolayı Açı Modülasyonu olarak da adlandırılır. 

 

𝑣 = 𝑉𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜃)       Denklem-1.1 

 

Burada; 

v  = zamana bağlı olarak değişen sinüs dalga biçimli gerilim (V) 

V  = tepe genliği (V) 

f = frekans (Hz) 

 = faz (derece)  

 

Bu modülde özellikle deniz haberleşmesinde kullanılan sesli iletişim cihazlarının da 

yaygın olarak kullandığı modülasyon tekniklerinden genlik ve frekans modülasyonları 

anlatılacaktır. Şekil 1.3’te modüle edici alçak frekanslı bir sinüs dalgasına göre (örneğin; ses 

sinyali) yüksek frekanslı taşıyıcı sinyalinin her üç modülasyon türüne göre değişimi 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1.3 Analog modülasyon türleri  

 

Kullanılabilir radyo frekansı (RF) tayfı, tanımlayıcı ad ve band numaraları Uluslar 

arası Radyo İletişimi Kurulu (CCIR - The International Radio Consultative Committee) 

tarafından belirlenmiştir. Her bir frekans aralığının band adı ve numarası vardır. Bu 

bandlardan bazıları gemi araması, mikrodalga, uydu, mobil kara araması, gemi seferleri 

(denizcilik), hava taşıtlarının yaklaşması, havaalanı yüzey dedektörü, uçuş esnasında hava 

durumu, mobil telefon ve daha birçok hizmetin gerçekleştiği daha dar frekans bandlarına 

bölünmüştür. 

 

Ülkemizde de bağımsız kuruluşların ya da resmi ve yarı resmi kuruluşların 

kullanabilecekleri frekans bandlarının ve modülasyon türlerinin tahsisi ve ruhsatlandırılması 

Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir. 
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1.3. Genlik Modülasyonlu Sinyal Üreteci 
 

Genliği ve frekansı sabit taşıyıcı bir dalganın genliğinin SF (ses frekans) sinyali ile 

değiştirilmesine genlik modülasyonu, genlik modülasyonlu sinyal üreten devrelere ya da 

cihazlara da GM sinyal üreteci denir. Şekil 1.4’te bir genlik modülasyonunun örnek bir ses 

dalgası tarafından oluşturulması resmedilmiştir. 

 

 

Şekil 1.4: Genlik modüleli sinyalin elde edilmesi 

 

Taşıyıcı dalganın şekli SF (ses frekans) sinyaline göre değiştirilerek GM sinyal elde 

edilir. Modülasyon katsayısı, diğer bir ifadeyle taşıyıcının değişme oranı, aşağıdaki 

formüllerden bulunur. 

 

𝑚 =
𝐸𝑆𝐹

𝐸𝐶
  𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑚 =

𝐸𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑎𝑘𝑠+𝐸𝑚𝑖𝑛
     Denklem-1.2 
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Burada; 

m = modülasyon katsayısı 

ESF = Ses frekans dalgasının genliği 

EC = Taşıyıcı dalganın genliği 

 

{
𝐸𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝐸𝐶 + 𝐸𝑆𝐹

𝐸𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝐶 − 𝐸𝑆𝐹
        Denklem-1.3 

 

Şekil 1.4’te verilen ses dalgası, genliği ve frekansı değişen bir dalga olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durumda modüleli dalganın modülasyon katsayısı sürekli olarak 

değişecektir. Örneğin; ses frekans dalgasının genliğinin taşıyıcı genliğine eşit olduğu 

durumda (ESF = 2E, EC = 2E); 

 

𝑚 =
2𝐸

2𝐸
= 1 = %100 

olarak hesaplanır. 

 

Görüldüğü üzere modülasyon katsayısı 100 ile çarpıldığında modülasyon yüzdesi 

bulunur. 

 

Ses frekans dalgasının genliğinin 1,5E olması durumunda modülasyon katsayısı; 

 

𝑚 =
1,5𝐸

2𝐸
= 0,75 = %75 

olarak hesaplanır. 

 

NOT: Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir sorun vardır. Modüle edici bilgi 

sinyalinin genliğinin taşıyıcı sinyalinin genliğinden fazla olmaması gerekir. Aksi takdirde 

orijinal bilgide bozulma meydana gelir. 

 

GM sinyal üreteci için bir osilatör devresine, bir ses frekans sinyal kaynağına ve GM 

modülatör katına ihtiyaç vardır. Osilatör olarak tek JFET kullanılmış basit bir devre 

seçilebilir. Ses kaynağı olarak müzik yayını yapan herhangi bir cihazın ses çıkışından stereo 

ya da mono jak kullanarak alabileceğiniz ses sinyali kullanılabileceği gibi sabit frekanslı bir 

sinyal üreteci de kullanılabilir. Modülatör olarak düşük güçlü bir hat trafosu yeterlidir. Bu 

durumda trafonun sekonder sargısı giriş, primer sargısı çıkış olarak kullanılır. Şekil 1.5’te 

böyle bir sistemin blok yapısı gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.5: GM basitleştirilmiş blok yapısı 

  

SF 

ÜRETECİ 

 

MODÜLATÖR 

(Hat Trafosu) 

 

OSİLATÖR 
Çıkış 
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Şekil 1.6’da GM modülatör devresi görülmektedir. Devrede 1mH’lik RFC şok bobini 

alçak frekanslı sinyalleri iletir ve yüksek frekanslı istenmeyen sinyalleri bastırır. RFC 

bobinini piyasadan bulamadığınız takdirde bir başka transformatörün sekonder sargısı 

kullanılabilir. Devreyi kart üzerine yapmak istediğinizde eski radyo cihazlarından 

sökülebilecek ve ferit nüve üzerine sarılı çok sargılı bobin kullanabilirsiniz. 

 

 

Resim 1.1: Örnek RFC bobini 

 

 

Şekil 1.6: JFET'li genlik modülatörü devresi 

Şekildeki devrede tank devresinin kondansatör ve bobin değerleri değiştirilerek farklı 

frekanslar elde edilebilir. Devrede verilen değerlere göre taşıyıcı frekansı; 
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𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶𝑇
         Denklem-1.4 

 

CT =
C1 x C2

C1+C2
         Denklem-1.5 

 

denklemleri kullanıldığında 1 MHz olarak bulunur. 

 

1.4. Frekans Modülasyonlu Sinyal Üreteci 
 

Genliği ve frekansı sabit taşıyıcı bir dalganın genliği sabit kalmak koşuluyla 

frekansının SF sinyali ile değiştirilmesine frekans modülasyonu ve FM (Frekans 

Modülasyonlu) sinyal üreten devrelere ya da cihazlara da FM sinyal üreteci denir. Şekil 

1.7’de bir frekans modülasyonunun örnek bir ses dalgası tarafından oluşturulması 

resmedilmiştir. 

 

 

Şekil 1.7: Frekans modüleli sinyalin elde edilmesi 
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Frekans modülasyonu yapabilmek için temel çözüm, tank devresi frekansının 

gerilimle kontrol edilmesidir. Kapasitesi gerilim ile değişen diyoda varikap ya da varaktör 

diyot denir. Varikap uçlarına uygulanan ters gerilim ile (anoduna eksi, katoduna artı) 

kapasitesi ters orantılı olarak değiştirilir. 

 

Piyasada BB105 (UHF için uygun) ve BB106 (VHF için uygun) varikapları rahatlıkla 

temin edilebilir. Bir Colpitts osilatör devresinin çıkışına Şekil 1.8’de gösterildiği gibi FM 

modülatör devresi eklenerek ve SF girişinden sinyal uygulanarak FM sinyal üreteci elde 

edilir. 

 

Şekil 1.8: FM modülatör devresi 

 

Şekil 1.9’da varikap diyotlu modülatör katının JFET ile tasarlanmış colpitts 

osilatörünün çıkışına bağlantısı ve frekans modülasyonunun elde edilmesi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.9: JFET'li frekans modülatörü devresi 
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Devrenin taşıyıcı frekansı osilatör devrelerinin frekansının hesaplanmasıyla aynıdır. 

Ancak sistemin kapasite değeri hesaplanırken modülatör katının etkisi de hesaba katılır. 

 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶𝑇
        Denklem-1.6 

 

CT =
C1 x C2

C1+C2
+

C4 x CD

C4+ CD
        Denklem-1.7 

 

Burada CD , varaktör diyodun kapasitesi; VD ise varaktör diyodun üzerindeki 

gerilimdir. Potansiyometre yardımıyla varaktör diyodun gerilimi ayarlanır. Varaktörün 

gerilimi değişince kapasitesi de değişir. Böylece tank devresi frekansına gerilim yoluyla 

müdahale edilmiş olur. 

 

Devrenin uygulamasında sorun yaşanması durumunda daha yüksek frekanslar için 

uygun olan BB105 kullanılabilir. Tank devresi bobini L’nin de değeri azaltılarak (örneğin; 

28 uH) değiştirilerek farklı frekanslar elde edilebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Şekil 1.6’da yer alan GM sinyal üreteci devresini aşağıdaki tabloda yer alan işlem 

basamakları ve önerilere uygun olarak kurunuz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şekil1.6’da yer alan devre için 

gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Genlik modülatörü işlevi görecek olan hat trafosu 

için yaygın olarak kolaylıkla bulunabilecek zil 

trafosu kullanılabilir. 

 

Resim 1.2: Zil trafosu 

 Zil trafosunun yeterli sonucu vermediği durumda 

girişi 100 V, çıkış empedansı 8 olan 4-6W’lık bir 

hat trafosu kullanabilirsiniz. 

 RFC olarak eski radyo cihazlarından 

sökebileceğiniz ferit nüve üzerine çok sargılı 

olarak hazırlanmış yüksek endüktanslı bobin 

(birkaç mH’lik) kullanabilirsiniz. RFC bobini 

yüksek frekanslı istenmeyen sinyallerin 

filtrelenmesini sağlar. 

 

Resim 1.3: Örnek bir RFC 

 Uygun sonucu elde edebilmek için tank devresinde 

kullanmak üzere farklı değerlerde kondansatör ve 

bobin bulundurmaya çalışınız. Örneğin; C1 22pf, 

C2 220pf olabilir. Tank devresinde kullanılan L 

bobini yerine 1MHz ya da 4MHz değerinde kristal 

de kullanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Modülasyon için uygun bir 

sinyal kaynağı ayarlayınız. 

 Modülasyon kaynağı olarak bir telefonun ya da 

benzeri bir cihazın stereo çıkışı, yeterli 

modülasyonu sağlar. Trafo ters bağlanarak 

kullanıldığı için küçük genlikli sinyaller 

yükseltilerek diğer tarafa geçecektir. Bu nedenle 

yüksek genlik verebilen amfili ses kaynakları ve 

sinyal jeneratörü kullanırken dikkatli olmak ve 

sinyal genliğini fazla yükseltmemek gerekir. 

 Modülatör olarak kullanılacak 

hat trafosunun bağlantısına 

dikkat ediniz. 

 Trafonun ikincil (sekonder) sargısı giriş, birincil 

(primer) sargısı çıkış olarak kullanılır. Böylece 

küçük genlikli ses sinyali modülasyon için yeterli 

seviyeye çıkartılmış olur. 

 Kullanacağınız JFET için bacak 

bağlantılarına dikkat ediniz. 

 245A ve 246A modellerinin S ve G bacaklarının 

yeri birbirlerinin tam tersidir. 

 

Şekil 1.10: JFET bacak bağlantıları 

 Devreyi Resim 1.4’te gösterildiğine benzer şekilde kurunuz. 

 

Resim 1.4: Devrenin breadboard üzerine kurulmuş hali 



 

15 

 Osiloskop problarından birini VSF noktasına diğerini çıkışa (VÇ) bağlayınız. Sinyal 

kaynağının genliğini değiştirerek modülsyon değişimini gözlemleyiniz. 

 

Resim 1.5: Düşük ve yüksek modülasyon için devrenin dijital osiloskop görüntüleri. (A) ve (B) 

resimlerinde 250Hz, (C) ve (D) resimlerinde 1 kHz için sinyal örnekleri 

 Modülasyonu sağladığınız tank devresi elemanlarının değerlerini ve genlik değerlerini 

tabloya kaydediniz. Ölçüm çıktılarını grafiğe işleyiniz. 

 

Ölçüm C1 C2 L veya 

XTAL 

Emaks Emin %m Taşıyıcı 

frekansı 
1        

2        

 

 
 

  

1 2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir iletişim sisteminde olması gerekenlerden değildir? 

A) Verici      D) Bilgi 

B) Alıcı      E) Gürültü 

C) İletim Ortamı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi analog modülasyon türlerinden değildir? 

A) Faz Kaymalı Anahtarlama 

B) Genlik Modülasyonu 

C) Faz Modülasyonu 

D) Frekans Modülasyonu 

E) Açı Modülasyonu 

 

3. Taşıyıcı sinyalin kaynak bilgi tarafından değiştirilmesini sağlayan cihaza ne ad verilir? 

A) Demodülatör     D) Amplifikatör 

B) Modülatör     E) Osilatör 

C) Reflector 

 

4. Modüle edilmiş taşıyıcı sinyalin çözülerek kaynak bilginin geri elde edilmesini 

sağlayan cihaza ne ad verilir? 

A) Demodülatör     D) Amplifikatör 

B) Modülatör     E) Osilatör 

C) Reflector 

 

5. Açı modülasyonunda sinyalin hangi özelliği değiştirilir? 

A) Genliği      D) İletim hızı 

B) Frekans ya da fazı    E) İletim yönü 

C) Polarizasyonu 

 

6. Bir iletişim sisteminde orijinal bilginin elde edilmesine ne ad verilir? 

A) Demodülasyon     D) Sentez 

B) Modülasyon     E) Anahtarlama 

C) Kuvvetlendirme 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi modülasyon işleminin gereklerinden değildir? 

A) Fiziki doğa koşullarından kaynaklı engellerin önüne geçmek 

B) İletilen bilginin boyutuyla orantılı olarak band genişliğini ayarlamak 

C) Aynı iletim ortamında farklı bilgilerin birbiriyle karışmasını engellemek 

D) Orijinal bilgiyi değiştirerek göndermek 

E) Güvenli bilgi iletimi sağlamak 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

17 

8. Bir GM iletişim sisteminde modüle edici sinyalin maksimum genliği 3V, taşıyıcının 

tepe genliği 9V ise, modülasyon yüzdesi kaçtır? 

A) %25      D) %66 

B) %40      E) %50 

C) %33 

 

9. Frekans modülasyonunda tank devresi frekansını gerilimle kontrol etmeyi sağlayan 

yarı iletken malzemenin adı nedir?  

A) Şotki diyot     D) Köprü diyot 

B) Güç diyodu     E) Varaktör diyot 

C) Zener diyot 

 

10. RFC bobininin işlevi nedir? 

A) Düşük frekanslı AC sinyalleri engellemek 

B) DC gerilimi bloke etmek 

C) Yüksek frekanslı AC sinyalleri engellemek 

D) Osilatör için gerekli osilasyonu başlatmak 

E) DC gerilimi seviyesini ayarlamak 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

  



 

18 

UYGULAMALI TEST 
 

Atölye veya ölçme laboratuvarında osiloskop kullanarak 1 MHz frekanslı bir varaktör 

diyotlu frekans modülatörü hazırlayınız. 

 

Modüle edici sinyal olarak müzik çalıcı bir ses kaynağının kuvvetlendirilmiş çıkışını 

kullanabilir ve uygun bir kablo yardımıyla girişe bağlayabilirsiniz. 

 

Sinyal üreteci kullanarak istediğiniz frekans aralığında (Ses frekans aralığında ve 

özellikle 1KHz sinüsoidal sinyal tavsiye edilir) modüle edici sinyal kullanabilirsiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Osiloskobu ölçmeye hazır hale getirdiniz mi?   

2 Devre elemanlarını doğru şekilde montajlayabildiniz mi?   

3 
Tank devresi elemanlarını ayarlayarak osilatör frekansını 

belirleyebildiniz mi? 
  

4 
Varaktör diyodun üzerine düşen voltajı, potansiyometre ile 

ayarlayarak sinyaldeki değişimi gözlemleyebildiniz mi? 
  

5 
Modüle edici sinyal olarak bir elektronik müzik aletinden elde 

ettiğiniz çıkışı kullanabildiniz mi? 
  

6 
Sinyal üretecini modüle edici sinyal kaynağı olarak kullanabildiniz 

mi? 
  

7 
Sabit frekanslı ve değişen frekanslı sinyal kaynakları 

kullandığınızda modülasyonda bir fark görebildiniz mi? 
  

8 
Modülasyon öncesi ve sonrasında meydana gelen farkı görebildiniz 

mi? 
  

9 Osiloskop ile sinyal ölçümü yapabildiniz mi?   

10 
Devre elemanlarını değiştirdiğinizde taşıyıcı frekansının da 

değiştiğini farkettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Ses ve veri haberleşmesinde kullanılan frekans ve genlik modülasyonlu alıcı 

devreleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Deniz haberleşmesinde de yaygın olarak kullanılan kısa dalga (SW-HF) 

bandından hangi modülasyon türüyle iletişim yapıldığını araştırınız.  

 Genlik modülasyonlu iletişim türlerini ve yaygın olarak kullanıldıkları yerleri, 

güçlü ve zayıf yanlarını araştırınız. Frekans ve Genlik modülasyonlarının hangi 

iletişim bandlarında tercih edildiğini araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. GENLİK VE FREKANS 

MODÜLASYONLU İLETİM 
 

2.1. Genlik Modülasyonlu İletim 
 

Genlik modülasyonunun, bilginin taşıyıcıya genlik değişiklikleri şeklinde bindirilerek 

elde edildiğini bir önceki öğrenme faaliyetinde görmüştünüz. Genlik modülasyonlu telsiz 

iletim de uygun bir anten devresi katı yardımıyla GM sinyallerin atmosfere gönderilmesi 

olayıdır. 

 

Genlik modülasyonlu iletim; ticari ses ve görüntü yayınında kullanılan nispeten ucuz, 

düşük kaliteli bir modülasyon biçimidir. Ticari AM bandı, 535 kHz ile 1605 kHz arasındadır. 

Ticari televizyon yayını iki VHF (Çok yüksek frekans - Very High Frequency) ve iki UHF 

(Ultra yüksek frekans - Ultra High Frequency) olmak üzere dört banda ayrılmıştır.  Alçak 

band (Band I) VHF kanalları 2’den 4’e (47 MHz - 68 MHz), yüksek band (Band III) VHF 

kanalları 5’den 12’ye (174 MHz - 230 MHz), UHF bandlarından Band IV’ün kanalları 

21’den 37’ye (470 MHz - 606 MHz), Band V’in kanalları ise 38’den 69’a (606 MHz - 862 

MHz) aralığındadır. 

 

Genlik modülasyonu, standartları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte çoğunlukla ABD 

kanal tahsisine uygun şekilde düzenlenmiş CB (Kişisel radyo bandı - Citizens Band radio, 

26.965 MHz ve 27.400 MHz aralığı) radyo yayınında da tercih edilen modülasyon türüdür. 

 

GM modülatör iki girişi bulunan ve doğrusal olmayan bir aygıttır. Bu iki girişten biri 

tek frekanslı, sabit genlikli taşıyıcı diğeri ise bilgi sinyalidir. Bilgi sinyali taşıyıcıyı modüle 

eder.  

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. GM Türleri ve Modülasyon Zarfı 
 

Genlik modülasyonlu sinyal, matematiksel bir fonksiyondur. Taşıyıcı ve modüle edici 

sinyal olmak üzere iki sinüs dalgasının çarpımı sonucu oluşur. Bu durum matematiksel 

olarak 2.1 no’lu denklem ile gösterilmiştir. Bilindiği üzere modülasyonlu dalganın genliği Ec 

+ Em’ye eşittir. Bu durumda aşağıdaki denklem uygulanır: 

 

𝑣𝑐 = (𝐸𝑐 + 𝐸𝑚𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑐𝑡      Denklem-2.1 
   

 

 

 

2.1 nolu denklemde Em yerine mEc yazılabilir: 

 

𝑣𝑐 = (𝐸𝑐 + 𝑚𝐸𝑐𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑐𝑡     Denklem-2.2 

 

 

 

 

Çarparak parantezi açtığımızda denklem şu şekli alır: 

 

𝑣𝑐 =   𝐸𝑐𝑠𝑖𝑛𝑐𝑡 + (𝑚𝐸𝑐𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑐𝑡     Denklem-2.3 

 

İki sinüs dalgasının çarpımı, takip eden trigonometrik denklemin çıkmasına neden 

olur. 

 

𝑣𝑐 =   𝐸𝑐𝑠𝑖𝑛𝑐𝑡 −
𝑚𝐸𝑐

2
cos(𝑐 + 𝑎) 𝑡 +

𝑚𝐸𝑐

2
cos(𝑐 − 𝑎) 𝑡   Denklem-2.4 

 

 

 

 

 

Burada USF, üst yan frekansı (Upper Side Frequency), LSF ise alt yan frekansı 

(Lower Side Frequency) ifade eder. Çıkan sonuçtan görüldüğü üzere taşıyıcı frekansının 

yanında iki yan frekans daha oluşmuştur. Ayrıca taşıyıcı sinyalin bozulmadığı; frekansı ve 

genliğiyle kendisini koruduğu görülmektedir. İşte bu sinyalin tamamının ya da bir kısmının 

gönderilme durumuna göre GM türleri bulunmaktadır. 

 

 AM DSBFC - Tam taşıyıcılı çift yan bandlı GM sinyal (Amplitude Modulation 

Double Side Band Full Carrier) 

 AM SSB türleri 

 AM SSBSC - Bastırılmış taşıyıcılı tek yan band GM sinyal (Amplitude 

Modulation Single Side Band Suppressed Carrier) 

 AM SSBRC - Azaltılmış taşıyıcılı tek yan band GM sinyal (Amplitude 

Modulation Single Side Band Reduced Carrier) 

Modülasyonlu 

dalganın genliği 

Modülasyonlu 

dalganın genliği 

taşıyıcı USF LSF 
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 AM SSBFC - Tam taşıyıcılı tek yan band GM sinyal (Amplitude Modulation 

Single Side Band Full Carrier) 

 

Denklem-2.4’te AM DSBFC bir sinyalin matematiksel denklemini göstermektedir. 

Pratik uygulamada SSB, diğer bir ifadeyle tek yan band GM, verici ve alıcılar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni haberleşmek için sinyalin tüm bandlarının gönderilmek 

zorunda olmamasıdır. Böylece özellikle uzak mesafeli sesli haberleşmenin tercih edildiği 

durumlarda güçten çok büyük tasarruf sağlanarak aynı güçte sarfiyatla çok daha uzak 

mesafelere iletim gerçekleştirilir. 

 

Şekil 2.1’de AM DSBFC bir modülatör ile taşıyıcı, modüle edici sinyal ve 

modülasyonlu dalga arasındaki ilişki gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1: AM DSBFC 

 

Modülasyonlu dalga, GM sinyali oluşturan tüm frekansları içerdiği ve bilgiyi sistemde 

taşımakta kullanıldığı için GM zarf olarak adlandırılır. Şekil 2.2’de örnek bir genlik modüleli 

sinyal ve zarfı görülmektedir. GM zarfın şekline dikkat ettiğinizde modüle edici sinyalin 

şekliyle özdeş olduğu görülür. 

 

Şekil 2.2: Zaman ekseninde AM DSBFC zarf oluşumu 

  

GM DSBFC 

modülatör 
a Modüle edici sinyal 

(0 - 4 kHz) 

c Taşıyıcı (1 MHz) 

Modülasyonlu dalga 1 

MHz, 1004 kHz ve 

996 kHz 
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2.1.2. GM Tayfı ve Band Genişliği 
 

Uzayda yayılan bir dalganın frekans tayfındaki güç dağılımının izlenmesi için 

spektrum analizör denen cihazlar kullanılır. Tam taşıyıcılı çift yan bandlı bir GM sinyalin 

(AM DSBFC) frekans tayfı (spectrum) temsili olarak Şekil 2.3’te gösterildiği gibidir.  

 

 

Şekil 2.3: AM DSBFC bir dalganın frekans tayfı 

 

Genlik modüleli bir sinyalin çıkış zarfı; taşıyıcı, toplam frekans (Fc + Fa) ve fark 

frekansından (Fc - Fa) oluşan karmaşık bir dalgadır. Toplam ya da fark frekansı ile taşıyıcı 

frekansı arasındaki fark, modüle edici sinyalin frekansına eşittir. Dolayısıyla GM zarf, 

başlangıçtaki bilgi sinyalinin hem genlik hem de frekans bileşenini içerir. 

 

Radyo yayını yapan her istasyonun bir band genişliği vardır. Genlik modülasyonlu çift 

yan band, frekans taşıyıcılı yayın yapan bir radyo istasyonunda band genişliği en yüksek 

modüle edici sinyal frekansının 2 katı kadardır. Fc - Fa ile Fc arasındaki frekansların 

bulunduğu banda alt yan band (LSB - Lower SideBand), Fc ile Fc + Fa arasındaki 

frekansların bulunduğu banda üst yan band (USB - Upper SideBand) denir. Genlik 

modülasyonlu ticari radyo yayınında en düşük taşıyıcı frekansı ile en yüksek taşıyıcı frekansı 

arasındaki fark düşük olduğundan ses yayını yapan radyo kanallarının yalnızca tek bir bandı 

gönderilerek daha fazla radyo kanalının yayın yapması sağlanır. Çünkü orijinal bilginin alıcı 

tarafında elde edilmesi için her iki bandın da gönderilmesi gerekli değildir. 

 

Genlik modülasyonlu radyo yayınlarının teknik özelliğine göre kodları vardır. 

Örneğin; 10A3 kodlu bir radyo yayınında 10 sayısı 10 kHz’lik band genişliğini, A değeri tek 

yan band (SSB) taşıyıcılı genlik modülasyonunu ve 3 sayısı da yapılan yayının ses yayını 

olduğunu belirtir. 

 

Örnek 1: 

 

Taşıyıcı frekansı 1 MHz, maksimum modüle edici sinyal frekansı 5 kHz olan bir 

genlik modülatörü için; 

(a) Üst ve alt yan bandların frekans sınırını bulunuz. 

(b) Modüle edici sinyal tek frekanslı 3 kHz bir tonsa oluşan üst ve alt yan frekansları 

bulunuz. 

(c) Band genişliğini bulunuz. 

(d) Çıkış tayfını çiziniz. 
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Çözüm: 

(a) Alt yan band mümkün olan en alçak yan frekanstan taşıyıcı frekansına kadar 

uzanır. 

 

LSB = Fc - Fa(maks)’tan Fc’ye 

 = (1000 - 5) kHz - 1000 kHz = 995 kHz - 1000 kHz 

 

Üst yan band mümkün olan en yüksek yan frekanstan taşıyıcı frekansına kadar uzanır. 

 

USB = Fc’den Fc + Fa(maks)’a 

 = 1000 kHz - (1000 + 5) = 1000 kHz - 1005 kHz 

   

(b) USF, taşıyıcı ile modüle edici sinyal frekanslarının toplamıdır. 

USF = Fc + Fa = 1000 kHz + 3 kHz = 1003 kHz 

 

LSF, taşıyıcı ile modüle edici sinyal frekanslarının farkıdır: 

LSF = Fc - Fa = 1000 kHz - 3 kHz = 997 kHz 

 

(c) Band genişliği B, en yüksek modüle edici sinyal frekansının iki katıdır. 

B = 2 x Fa = 2 x 5 kHz = 10 kHz olarak elde edilir. 

 

(d) Çıkış tayfı Şekil 2.4’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.4: Örnek 1 için çıkış tayfı 

 

Bir genlik modülasyonlu sistemde sinyalin band boyunca nasıl yayıldığını görmek için 

sistemin güç analizini yapmak gerekir. Bir elektrik devresinde harcanan güç, RMS (etkin 

değer) geriliminin karesinin dirence oranına eşittir ( P = E
2
/R). Dolayısıyla modülasyonsuz 

bir taşıyıcının yük üzerinde oluşturduğu güç, taşıyıcı geriliminin karesinin yük direncine 

bölümüne eşittir. Bir AM DSBFC dalgada modülasyonsuz güç 2.5 no’lu denklemle bulunur. 

 

𝑃𝑐 =
(𝐸𝑐)2

𝑅
          Denklem-2.5 

 

Bir AM DSBFC dalgadaki toplam güç; taşıyıcı, üst yan band ve alt yan band 

güçlerinin toplamına eşittir. Bir genlik modüleli zarfta toplam güç matematiksel olarak şu 

şekilde ifade edilir: 
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𝑃𝑡 =
(𝐸𝑐)2

𝑅
+

(
𝑚𝐸𝑐

2
)2

𝑅
+

(
𝑚𝐸𝑐

2
)2

𝑅
      Denklem-2.6 

 

Burada; 

 

Pt = bir GM zarfın toplam gücü 

 

(𝐸𝑐)2

𝑅
=  modülasyonlu taşıyıcı gücü 

 

(
𝑚𝐸𝑐

2
)2

𝑅
=

𝑚2𝐸𝑐
2

4𝑅
= USB ve LSB güçleri ifade etmektedir. 

 

Taşıyıcı gücü, modülasyondan etkilenmemektedir. Ayrıca bir GM dalgada toplam 

güç,, taşıyıcı gücü ile yan frekanslardaki gücün toplamına eşit olduğu için AM dalgadaki güç 

modülasyon ile birlikte artar. Denklem-2.6 şu şekilde düzenlenebilir: 

 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑐 +
𝑚2𝑃𝑐

4
+

𝑚2𝑃𝑐

4
       Denklem-2.7 

 

 

 

Denklem sadeleştirilirse; 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑐 +
𝑚2𝑃𝑐

2
= 𝑃𝑐(1 +

𝑚2

2
)    Denklem-2.8 

elde edilir. 

 

𝑃(𝑈𝑆𝐵) = 𝑃(𝐿𝑆𝐵) =
𝑚2𝑃𝑐

4
      Denklem-2.9 

 

Elde edilen güç değerleri tepe değerlere göre elde edilir. Etkin gücü bulmak için 

toplam tepe gücü 2’ye bölünür. 

 

 

Şekil 2.5: Çift yan taşıyıcılı GM sistemde güç tayfı 

  

Yan bandların gücü 
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Şekil 2.5’te bir AM DSBFC dalganın güç tayfı görülmektedir. %100 modülasyon 

olduğunda gerek USF gerekse LSF’deki maksimum güç, taşıyıcıdaki gücün dörtte birine 

eşittir. Dolayısıyla maksimum toplam yan band gücü taşıyıcı gücünün yarısına eşittir. Bu, 

AM DSBFC iletimin önemli bir dezavantajıdır. Bilgi yan frekanslarda bulunur. Buna karşın 

zarf gücünün büyük bölümü taşıyıcıya harcanır. Aslında taşıyıcıdaki güç tamamen harcanmış 

sayılmaz. Gücün yüksek olması alıcıda tek bir diyot kullanan basit ve ucuz bir 

demodülatörün kullanılmasına olanak sağlar. Bu da çift yan band taşıyıcılı genlik 

modülasyonunun en önemli avantajıdır. 

 

2.1.3. Anten Bağlama Devresi ve Çift Yan Band Tam Taşıyıcılı Verici 
 

Tüm iletişim sistemlerinde olduğu gibi genlik modülasyonlu iletişim sistemlerinde de 

çeşitli modülatör devreleri vardır. Genlik modülasyonlu iletimde yaygın olarak kullanılan 

modülatörler, transistörlü modülatör devreleridir. 

 

Modüle edici sinyalin işlenmesi ve modülasyon yüzdesine etki durumuna göre düşük 

seviye ve yüksek seviye verici devreleri bulunmaktadır. Ancak bir verici sisteminde en 

önemli sorun, atmosfere iletilecek gücün en yüksek seviyede iletiminin sağlanmasıdır. Bu 

nedenle elektrik devrelerinde de anlatılan maksimum güç transferi gibi basit ancak önemli 

bir ilke karşımıza çıkar. 

 

Modülatör katından ve osilatör katından çıkan sinyallerin uygun şekilde yükseltilerek 

modülatör katında birbirleriyle çarpılması sonucu ortaya çıkan modüleli sinyalin maksimum 

güç ilkesine uygun şekilde iletimi, uygun bir anten devresiyle gerçekleşir. Antenin uygun 

empedansla yükselteç çıkışına eşlenmesinde yaygın olarak bobin ve kondansatör dizisinden 

oluşan tank devreleri kullanılır. İletilen sinyalin frekansı, osilatör katında ayarlandığı gibi 

doğrudan anten eşleme katında bu işin halledildiği farklı devre modelleri de vardır. 

 

Bilindiği üzere iletilen radyo sinyalleri de bir çeşit alternatif akımdır ve üstelik 

frekansı sürekli değişmektedir. Sonuç olarak empedans eşleme devrelerinde kullanılan 

kapasitif ve endüktif özellikli elemanlardan dolayı empedans frekansa bağlı olarak 

değişmektedir. Empedans eşleştirme devresi aynı zamanda bir filtre katıdır ve istenmeyen 

frekansların gereksiz yere antene binmesini ve güç tüketimine neden olmasını engelleyecek 

şekilde tasarlanır. Şekil 2.6’da düşük seviyeli bir AM DSBFC verici devresinin blok şeması 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.6: Düşük seviyeli bir AM DSBFC vericinin blok şeması 

 

Blok şemada görüleceği üzere anten öncesindeki son kat, anten bağlama (antenna 

coupling) katıdır. Anten bağlama katı, son yükseltme işlemini gerçekleştiren yükseltecinin 

çıkış empedansını anten empedansına uygunlaştırır. Empedans uygunlaştırma maksimum 

güç transferinin gerçekleşmesi için zorunlu ve en önemli işlemdir. Ticari AM bandında 

frekans çok düşük olduğundan çok uzun anten hattına ihtiyaç duyulur. Fiziki olarak antenin 

çok uzun bir çubuk antenden veya düz bir kablodan elde edilmesi pratik olmadığı için 10-20 

cm aralığında ferit çubuk üzerine çok sarımdan oluşan (30 - 100 tur gibi) vernikli, 0,4-0,7 

mm kablo çapında ve yaklaşık 5-10 mm sargı çapında bobin teli sarılarak elde edilen anten 

düzeneği kullanılır. 

 

Uygun anten eşleme katının hazırlanması belli bir pratik gerektirir. Şekil 2.6’da 9 

V’luk bir pille çalıştırılabilecek çok kısa mesafeli, düşük güçlü ve ticari orta dalga bandından 

(MW - Middle Wave) 535 kHz ile 1605 kHz arası (her bir kanal için 9 kHz band genişliği) 

yayın yapabilen bir GM verici devresi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.7: Düşük güçlü basit bir MW AM vericisi 

  

RF taşıyıcı 

osilatörü 

Tampon 

yükselteç 

Taşıyıcı 

sürücüsü 

 

Modülatör 

Doğrusal son 

güç 

yükselteci 

Modüle 

edici sinyal 

kaynağı 

Doğrusal ara 

güç yükselteci 

 

Ön yükselteç 

Modüle 

edici 

sürücüsü 

Anten 

eşleme katı 

Anten

n 
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Devrenin tuner ve anten eşleme katında sabit bobin kullanılmıştır. Bobinler elle 

sarılarak yapılabileceği gibi sabit bobin de kullanılabilir. Devre iki kısımdan oluşmaktadır: 

Birinci kısım, Q1 transistörü ve etrafındaki devre bileşenleriyle yapılmış mikrofon ön 

kuvvetlendiricisidir. İkinci kısım ise Q2 ve çevre bileşenlerinden oluşan RF osilatör 

devresidir. Osilatör, ayarlanabilir Hartley osilatörüdür. L1 ve C1 tank devresi elemanlarıyla 

osilasyon frekansı ayarlanır. Tank devresinin gücü emitere bağlı R1 direnci ile kontrol edilir. 

Verici çıkışı, Q2’nin kollektörü üzerinden alınır. L2 ve C2 bileşenleri diğer bir tank devresini 

oluşturur ve anten eşlemeyi sağlar. L1, L2, C1 ve C2 eski bir AM radyosundan sökülerek 

temin edilebilir. C1 ve C2 kondansatörleri ganglı kondansatördür ve piyasada zor bulunur. 

 

Anten şeması üzerinde gözüken LW simgesi uzun tel kabloyu (Long Wire ) ifade eder. 

Yaklaşık 3-4 m uzunluğunda dışı kalkanlı 50-75  koaksiyel kablodur. Kablonun örgü 

şeklindeki kalkanı topraklanır. Bu durumda toprak olarak içinden kablonun geçirileceği bir 

su borusu kullanılır. L2 ve C2 yalnızca anten eşleme görevi görmez aynı zamanda 

istenmeyen harmonikleri ve transistörlerdeki doğrusal olmayan davranıştan kaynaklı 

parazitleri yok etmeye yardım eder. Q2 transistörü; osilasyonu gerçekleştirmek için 

yenilenir, geribeslemeye ihtiyaç duyar. Bu durum C4 yardımıyla Q2’nin baz ve kollektörü 

karşılıklı olarak tank devresinin uçlarına bağlanarak sağlanır. C3, kollektörden çıkan 

osilasyonun transistörün dahili baz emetör direnci üzerinden emetöre ulaşmasını sağlar. 

Emetöre bağlı R1 direncinin iki önemli görevi bulunur: İlk olarak osilasyonun devrenin 

şasesine şöntlenmesini engeller. İkinci olarak da transistörün giriş direncini yükselterek 

modülasyon sinyalinin şöntlenmesini engeller. Q1, ortak emetör bağlı kuvvetlendirici 

devresidir. Devrenin kazancı R3, R4 ve R5 dirençleriyle sağlanır. C7 kondansatörü emetör 

direncini baypas eder ve devre için tam kazanç gerçekleştirir. 

 

Devrede elektret kapasitif mikrofon kullanılır.  R7 direnci mikrofon için çalışma 

akımını sağlarken C6, DC blokaj sağlar. Modülasyon oranı, PR1 potansiyometresi ile 

sağlanır. Ön kuvvetlendirme katı, osilatör katından R6, C8 ve C10 devre bileşenleriyle ayrılır 

(decoupling). Böyle osilatör tarafından üretilen yüksek frekanslı sinyaller devrenin ses katına 

girmemiş olur.  

 

2.2. Frekans Modülasyonlu İletim 
 

Analog bir haberleşme sisteminde taşıyıcı sinyalinin değiştirilebilen özelliklerinden 

birisi de frekansıdır. Taşıyıcı sinyalin genliği sabit kalmak koşuluyla yalnızca frekansının 

değiştirilmesine frekans modülasyonlu iletim denir. Frekans modülasyonlu bir analog 

haberleşmede taşıyıcının temel ve anlık frekansı arasındaki fark doğrudan giriş sinyalinin 

anlık değeriyle orantılıdır. 

 

Frekans modülasyonlu iletim, genlik modülasyonlu iletime göre genlik değişimlerine 

ve dolayısıyla sinyale binen gürültülere daha az yatkındır. Bu durum haberleşme 

sistemlerinde performansı yükselten önemli bir etkendir. Frekans modülasyonlu ticari FM 

bandı AM bandına göre daha yüksek band genişliğine sahip olduğu için yüksek kaliteli ses 

ve müzik yayını sağlar. 
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2.2.1. FM Parametreleri 
 

İletilmek istenen bilgi sinyali (mesela ses) değişken frekanslı ve genellikle çok 

harmonikli bir sinyaldir. Ancak bu sinyalin bir kosinüs dalgasıyla ifade edilebileceği 

varsayılırsa; 

 

𝑋𝑠(𝑡) = 𝑆. cos(𝜔𝑠𝑡), 
 

Bilgi sinyali yokken osilatörün çıkışı; 

 

𝑦𝑡(𝑡) = 𝐴. cos(𝜔𝑡𝑡), 
 

Burada S ve A sırasıyla bilgi ve taşıyıcı genlikleri,  ise açısal frekanstır ( = 2.. f). 
 

Modüle olmamış taşıyıcının frekansına merkez frekans (ft) da denir. Modülasyon 

sonrasında sinyal; 

 
Katsayıdaki açısal frekans çarpanı frekansa çevrilecek olursa; 

 
Burada frekans sapması (deviation) adını alan Δf, devre parametrelerine ve bilgi 

sinyali genliğine (S) bağlı bir sabittir. Frakans sapması, bilgi sinyali maksimum 

genliğindeyken taşıyıcı frekansının merkez frekansa göre ne kadar kaydığının bir 

göstergesidir. f ise bilgi sinyalinin frekansıdır. Çok frekanslı bir bilgi sinyalinde önemli olan 

bilgi sinyalinin alabileceği maksimum frekanstır. 

 

 

 

f = K.S        Denklem-2.10 

 

Burada K sapma duyarlığını, S ise modüle edici sinyalin genliğini ifade eder. 

 

Bir frekans modülatöründe modülatör girişindeki bilgi sinyalinin genliğine bağlı tepki 

değeri vardır. Bu tepki değeri sapma duyarlığı olarak ifade edilir ve frekans modülatörünün 

giriş genliğine bağlı frekans sapmasını (Δf) ifade eder. Sapma duyarlığı K harfi ile gösterilir. 

 

K (sapma duyarlığı) = Hz/V     Denklem-2.11 

 

Frekans sapmasının modüle edici sinyal frekansına oranına modülasyon indeksi denir 

ve m harfiyle gösterilir. 

𝑚 (modülasyon indeksi) =
∆𝑓

𝑓𝑠
     Denklem-2.12 

 

  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Merkez_frekans&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Frekans_sapmas%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Örnek 2: 

 

Sapma duyarlığı K = 5 kHz/V, modüle edici sinyali Xs(t) = 2cos(22000t) olan bir 

FM modülatörde tepe frekans sapmasını (f) ve modülasyon indeksini (m) bulunuz. Üst ve 

alt yan bandların frekans sınırını bulunuz. 

 

Çözüm: 

 

K = 5 kHz/V 

S = 2 V olduğuna göre; 

f = K.S = (5 kHz/V).2V = 10kHz’dir. 

 

Fs = 2000 Hz = 2 kHz olduğuna göre; 

 m = f/Fs = 10 kHz / 2 kHz = 5 

 

2.2.2. FM Tayfı ve Band Genişliği 
 

Teorik olarak frekans modülasyonlu bir sinyalde modüle edici bilgi sinyalinin frekans 

aralığından da çok daha geniş bir spektrumda sonsuz sayıda harmonik (yan dalga) oluşur. 

Ancak bu harmoniklerin gücü çok zayıf olduğundan ticari FM yayınlarında her bir radyo 

kanalı için maksimum ön görülen modüle edici bilgi sinyalinin (15 kHz) belli katında band 

genişliği sınırlaması getirilir. Şekil 2.8’de frekans modülasyonunun oluşumu gösterilmiştir. 

  

Frekans modülasyonlu bir iletimde;  

 

Taşıyıcının salınımı  = 2 x frekans sapması 

 = 2 x f genişliğinde gerçekleşir. 

 

Uluslararası standartlarda frekans sapması, merkez frekansın her iki tarafından 75 

kHz, toplamda 150 kHz ile sınırlandırılır. Ülkemizde kanal band genişlikleri 200 kHz ile 

sınırlandırılmıştır. 
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Şekil 2.8: Frekans modülasyonu ve toplam frekans sapması 

 

Frekans modülasyonlu iletimde modülasyon indeksine bağlı olarak kabul edilebilir 

seviyede yan frekans bileşenleri oluşur. Bessel fonksiyon tablosuna göre bu yan frekans 

bileşenlerinin sayısı ve genlik seviyesi incelenebilir. 

 

Şekil 2.9’da örnek olması açısından; 

 

Modülasyon indeksi =1, 

 

Frekans sapması  = 1 kHz, 

 

Taşıyıcı frekansı  = 500 kHz, 

 

Taşıyıcı genliği  = 10V olan bir FM sistemde oluşan üst ve alt yan bandlar 

frekans dağılımıyla birlikte gösterilmiştir. 

 

Bessel tablosuna göre modülasyon indeksi 1 olan iletişim sisteminde 3’er adet alt ve 

üst yan frekanslar (harmonik) oluşur. 
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Şekil 2. 9: Bir FM yayında harmoniklerin frekans tayfındaki güç dağılımı 

 

Ülkemizin de dahil olduğu FM yayın standartlarına göre frekans bandı 87.5 - 108 

MHz arasıdır. 

 

2.2.3. FM Türleri ve Vericiler 
 

Taşıyıcı frekansının doğrudan ya da dolaylı olarak değiştirilmesi durumuna göre iki 

tür FM verici vardır. Doğrudan FM, taşıyıcının frekansının modüle edici sinyal tarafından 

doğrudan değiştirildiği bir açı modülasyonudur. Dolaylı FM’de ise taşıyıcı frekansının fazı 

değiştirilir. Dolayısıyla dolaylı FM, bir çeşit faz modülasyonudur. 

 

Doğrudan FM üretiminin çeşitli yöntemleri vardır. Şekil 2.10’da gösterilen modelde 

LC tank devresinin toplam kapasitesi ses kaynağı girişinden gönderilen sesle değiştirilir. 

Kapasite değiştikçe rezonans frekansı da değişir. Dolayısıyla osilatör frekansı modüle edici 

sinyal tarafından doğrudan değiştirilmiş olur. 

 

 

Şekil 2.10: LC tank devreli doğrudan FM 
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Şekil 2.11’de ise daha kullanışlı ve verimli çalışan bir FM üreteci gösterilmiştir. 

Kristalli bir osilatörün frekansını değiştirmede varaktör diyot kullanılmaktadır. R1 ve R2, 

VD varaktör diyodunu ters öngerilimleyen ve orta frekansı (sükunet frekansı) belirleyen bir 

DC öngerilim oluşturur. Modüle edici ses sinyali Va’nın pozitif dönüşümleri, VD üzerindeki 

ters öngerilimi artırır. Bu da VD’nin kapasitansını azaltarak salınım frekansını yükseltir. 

Va’nın negatif dönüşümlerinde ters gerilim azalır ve VD’nin iç kapasitansı yükselerek 

salınım frekansının azalır. Varaktörlü FM üreteciler düşük modülasyon indeksli oldukları 

için tepe frekans sapmaları çok azdır ve genellikle iki yönlü mobil iletişim sağlayan FM 

telefon bandında (ilk nesil cep telefonu uygulaması) kullanılırlar. 

 

 

Şekil 2. 11: Varaktör diyotlu dar band FM üreteci 

 

Bunların yanında doğrusal entegre devreli (LIC - Linear Integrated Circuit) FM 

üreteçleri vardır. XR-2206 gerek sinüs, gerek üçgen FM dalga biçimleri üretebilen yüksek 

kaliteli çıkış veren bir entegre devredir. 

 

Şekil 2.11’de piyasada hazır olarak da satılan düşük güçlü 1,5V’luk bir FM verici 

devresi görülmektedir. C5 kondansatörünün değeri 4,7 pF olduğunda 98-108 MHz 

aralığında, 15 pF olduğunda ise 87.5 - 108 MHz aralığında yayın yapılır. 
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Şekil 2.12: 87.5-108 MHz arası FM verici devresi 

 

L1, L2, L3 ve L4 bobinleri 0,4mm kalınlığında dışı vernikli bobin telidir. L1 ve L4 

bobinleri devre kartına yan yana monte edilir. L1, L2 ve L3 bobinleri 4 mm çapında sarılır. 

Bobin tellerini düzgün ve sık şekilde sarabilmek için 3,5 mm’lik matkap ucu kullanılabilir. 

Böylece 4 mm’lik sarım çapı elde edilmiş olur. 3 turluk L4 bobini ise 5-6 mm çapındadır ve 

L3 bobini üzerine sarılır. Resim 2.1’de bobinlerin sarılmış hali görülmektedir. 

 

 
Resim 2.1: Devrede kullanılan bobinler 

 

L4, C8, C9 ve R7 anten eşleme devresidir. Q1 transistörü kollektörüne bağlı C5, 

Trimer ve L1 bobinleriyle merkez taşıyıcı frekansının üretildiği tank devresi yapılmıştır. 

Mikrofondan tank devresine gelen ses sinyalleri ile doğrudan FM modülatörü yapılmıştır. Q2 

transistörü ile yüksek frekanslı FM sinyal anten eşleme devresi için yükseltilir. Anten olarak 

20-30 cm uzunluğunda ince bir yalıtkanlı tel kullanılabilir. Devrenin montajlanmış hali 

Resim 2.2’de gösterilmiştir. 

  

4 turluk L2 

bobini 

6 turluk L1 

bobini 

6 + 3 turluk 

L3 ve L4 

bobinleri 
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Resim 2.2: Devrenin bitmiş görüntüsü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Şekil 2.13’deki FM verici devresi ile stereo müzik yayını yapınız. 

 

 

Şekil 2.13: Stereo FM verici 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

Bunun için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir: 

 

 4x8 cm bakır plaket 

 S ve M baskı devre kalemi 

 Hidrojen peroksit (perhidrol) ve hidroklorik asit 

(tuz ruhu) 

 Lateks eldiven, kişisel koruyucu donanım 

 Uygun boyutlarda düzgün plastik kap 

 1mm matkap ucu ve matkap 

 30W-40W kalem havya ve lehim teli 

 Devre elemanları, besleme girişi ve sinyal çıkışı 

için ikili klemens 

 Yankeski 

 9 V’luk pil, kutup başı ve stereo jak 

  Devre bileşenlerini çalışma 

masasına koyunuz. Bağlantı 

şeması ve malzemelerin boyutları 

göz önünde bulundurularak 

uygun bir yerleşim düzeni 

oluşturunuz. 

 

 

Resim 2.3: Devre malzemeleri 

 Baskı devre programı kullanarak 

malzemelerin açık şemadaki 

yerleşim düzeninde olduğu gibi 

hızlıca baskı devre çıkartılabilir. 

Bunun için devrenin açık 

şemasını çizmenize gerek yoktur. 

Bağlantı noktaları arasındaki 

mesafeleri göz önünde tutarak 

baskı devrenizi çıkartınız. 
 

Resim 2. 4: Örnek baskı devre 

 1mm’lik matkap ucuyla delikleri 

açınız. 

 Devre elemanlarının montajını 

yapınız. Anten olarak 30cm 

uzunluğunda dışı plastik 

yalıtkanlı çok damarlı bir iletken 

kablo kullanınız. 

 Antenin bağlanacağı bobin 5 mm çapında 0,5-0,6 

mm’lik telden 5 tur sarılarak elde edilir. Anten 

4.turun üzerine lehimleneceği için 4.turun olduğu 

yüzey maket bıçağı ile kazılarak yalıtkan katman 

sökülür. 
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Resim 2.5: Malzemelerin montajlanması 

 

Resim 2.6: Bobinin üzerine antenin bağlanması 

 Kaynakçada verilen hava nüveli bobinlerde 

endüktans hesabı sitesine girerek istediğiniz 

Henry değerini elde edecek bobin 

tasarlayabilirsiniz. Hesaplamalar inç (inch) 

üzerinden yapıldığı için mm üzerinden girdiğiniz 

değerler sonrası çıkan sonucu 2,54’e bölmeniz 

gerekir. Endüktans hesaplama formülü kısaca şu 

şekildedir: 

 L= (D
2
 * N

2
)/(18D+40l), burada; 

- D: Mandren çapı (inç) 

- N: Sarım (sipir) sayısı 

- l: Bobinin genişliği-uzunluğu (inç) 

- L: Endüktans (Sonuç uH cinsindendir.) 

 

 Genellikle bu tip haberleşme devrelerinde 

kullanılan bobinlerin değeri çok düşük olduğu 

için (1uH’den bile daha az) endüktans değerleri 

belirtilmez. Resim 2.7’de böyle bir bobinin 

4mm’lik çivi üzerine nasıl sarıldığı gösterilmiştir. 
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Resim 2.7: Örnek bobin yapımı 

 Tüm montaj bittikten sonra 

trimer kondansatörü plastik ya da 

sera-mik bir tornavida ile 

ayarlayınız.  

 Uygun kanal ayarı için FM radyo alıcısı 

kullanınız ve boş bir kanal bulmaya çalışınız. 

Devre frekansınızı boş kanala ayarlamaya 

çalışınız. 

DİKKAT: Kullandığınız haberleşme cihazınızın çalıştığı yayın bandına bağlı olarak 

kullanılacak anten uzunluğu ve geometrisi de değişiklik gösterir. Temel olarak ticari 

AM bandı ve FM bandı arasında yüksek frekans farkı olmasından dolayı kullanacağınız 

anten uzunluğunun da değişeceğini unutmayınız. Elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla 

ilerler ve dalganın dalga boyu; 

 

 (𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑏𝑜𝑦𝑢) =
𝑐(𝚤ş𝚤𝑘 ℎ𝚤𝑧𝚤)

𝑓(𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤)
 

 

eşitliği ile bulunur. AM bandı frekansının çok düşük olması nedeniyle anten olarak 

onlarca metre uzunluğunda anten kullanılamayacağı için anten katında uzun sarılmış 

bobin kullanılır. FM frekansı 100 MHz kabul edildiğinde dalga boyu 3 m çıkar. Ancak 3 

m uzunluğunda anten kullanmaya gerek yoktur. Çıkan dalga boyunun 10’da 1’i 

ölçeğinde anten kullanmanız yeterli olacaktır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENİDRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1. Hangi şıkta ticari AM yayın bandı aralığı doğru verilmiştir? 

A) 870 - 890 MHz     D) 87.5 - 108 MHz 

B) 535 - 1605 kHz     E) 26.965 - 27.405 MHz 

C) 535 - 1605 MHz 

 

2. Hangi şıkta ticari FM yayın bandı doğru verilmiştir? 

A) 870 - 890 MHz     D) 87.5 - 108 kHz 

B) 535 - 1605 kHz     E) 26.965 - 27.405 MHz 

C) 87.5 - 108 MHz 

 

3. Çift yan band taşıyıcılı genlik modüleli bir verici sisteminde gücün büyük kısmı 

sinyalin hangi kısmında taşınır? 

A) Merkez taşıyıcı frekansında 

B) Üst yan bandda 

C) Alt yan bandda 

D) Tüm bandlarda eşit miktarda 

E) Yan bandlarda 

 

4. Aşağıdaki genlik modülasyonu yayın türlerinden hangisi tüm gücün tek bir yan band 

üzerinden gönderilmesinin avantajlı olacağı iletişim türüdür?  

A) AM DSBFC 

B) AM SSBFC 

C) AM SSBRC 

D) AM SSBSC 

E) AM DSBSC 

 

5. Taşıyıcı frekansı 535 kHz ve maksimum modüle edici sinyal frekansının 5 kHz olduğu 

çift yan band GM bir sistemde band aralığı hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) 535 - 545 kHz      D) 525 - 535 kHz 

B) 530 - 540 kHz      E) 525 - 545 kHz 

C) 500 kHz - 550 kHz 

 

6. f frekans sapmasının 75 kHz olduğu ve maksimum ses sinyali frekansının 15 kHz 

olduğu gib FM sistemde modülasyon indeksi kaçtır? 

A) 5        D) 3 

B) 2        E) 10 

C) 1 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

40 

7. FM ve AM haberleşme sistemlerinde oluşan yan band sayısıyla ilgili olarak hangi 

bilgi doğrudur? 

A) FM haberleşmede modülasyon indeksi yükseldikçe yan band sayısı azalır 

B) Modülasyon indeksi yükseldikçe FM yayında yan band sayısı AM’den daha fazla 

olur 

C) FM’de modülasyon indeksi değişse de yan band sayısı değişmez 

D) AM’de ki yan band sayısı her durumda FM’den fazladır 

E) AM’de ki yan band sayısı her durumda FM’den azdır 

 

8. Hangi şıkta haberleşme tekniğiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır? 

A) Yüksek mitarda bilgi iletmek için band genişliğinin yüksek olması gerekir 

B) Yüksek band genişliği için taşıyıcı frekansının da yüksek olması gerekir 

C) Ticari AM bandında, ticari FM bandına göre daha kaliteli müzik yayını yapılabilir 

D) Yan band sayısı yükseldikçe kanal band genişliği de yükselir 

E) Band genişliği yükseldikçe kaliteli yayın yapma imkanı da artar 

 

9. Maksimum güç transferiyle ilgili hangi şıkta verilen bilgi yanlıştır? 

A) Verimli yayın yapabilmek için maksimum güç transferi gereklidir 

B) Maksimum güç transferi için anten empedansının anten katıyla eşleşmesi gerekir 

C) Anten eşleme katlarında empedans eşleşmesi için genellikle LC tank devreleri 

kullanılır 

D) Manyetik olarak eşleme gerçekleştiren anten kuplaj (antenna coupler) devreleri 

vardır 

E) Anten uzunluğunun ve geometrisinin maksimum güç transferine etkisi yoktur 

 

10. Sapma duyarlığı K = 10 kHz/V, modüle edici sinyali Xs(t) = 5cos(22000t) olan bir 

FM modülatörde tepe frekans sapması (f) nedir? 

A) 10 kHz       D) 20 kHz 

B) 50 kHz       E) 100 kHz 

C) 75 kHz 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Ses ve veri haberleşmesinde kullanılan anten kuplaj devrelerini yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 

 İlk nesil GSM iletişiminde hangi analog modülasyon türüyle yayın yapıldığını 

araştırınız. 

 FM ve AM ticari yayın bandlarında algılanabilir seviyede yayın alabilmek için 

alıcılarda nasıl bir düzenleme yapılması gerektiğini, aralarındaki farkı, yayın 

gücü ve mesafesi açısından hangisinin daha kolay erişilebilir olduğunu 

araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

3. GENLİK VE FREKANS 

MODÜLASYONLU ALIŞ 
 

3.1. Genlik Modülasyonlu Alış 
 

Temel olarak genlik modülasyonlu alış, iletim sürecinin tersidir. Bir GM alıcı, genlik 

modülasyonlu bir dalgayı başlangıçtaki kaynak bilgiye çevirir. Şekil 3.1’de bir GM alıcının 

basitleştirilmiş blok yapısı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.1: Bir GM alıcının basitleştirilmiş blok diyagramı 

 
  

 

RF Bölümü 

Karıştırıcı/ 

dönüştürücü 

bölümü 

 

IF Bölümü 

 

GM Dedektör 

 

Ses bölümü 

Hoparlör 

Anten 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 
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RF bölümü alıcının ilk kademesidir. RF bölümünün işlevi, band sınırlaması yapmak 

ve RF sinyallerini yükseltmektir. Anten, anten bağlama devresi, alıcı giriş filtresi (ön seçici) 

ve RF yükselteci bu kat içinde bulunur. Karıştırıcı / dönüştürücü bölümü, alınan RF 

frekanslarını alçağa dönüştürür. Böylece radyo frekansları, ara frekanslara (IF - Intermediate 

Frequency) dönüştürülmüş olur. IF bölümü, kaskat bağlı yükselteçler ve bandgeçiren filtreler 

içerir. IF bölümünün ana işlevleri, yükseltme ve seçiciliktir. GM dedektör, GM dalgayı 

demodüle ederek zarftan başlangıçtaki kaynak bilgiyi elde eder. Ses bölümü, yeniden elde 

edilen bilgi sinyalini kullanılabilir bir düzeye yükseltir. 

 

En basit haliyle bir GM alıcı zarf algılayıcısıdır (dedektör). Verici tarafından 

oluşturulan GM zarfı tespit eder. Amatör telsizciler basit bir şekilde eldeki imkanlarla kendi 

GM dedektörlerini yapabilirler. Şekil 3.2’de böyle bir devre görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.2: Basit bir GM alıcı 

 

Şekildeki devre, oldukça basit yapılı ve bununla birlikte ses kalitesi ve performansı 

çok zayıf bir alıcıdır. AM yayınların kuvvetli olduğu yerlerde işe yarar. Devrede kullanılan 

malzemeleri ve işlevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

Diyot: OA91 Germanyum diyottur. Bu diyotlar cam kılıf ile üretilir. Oldukça düşük 

ön kırılma geriliminden dolayı sinyal seviyesinin çok zayıf olduğu bu gibi uygulamalarda 

kullanılabilir. Bunun yerine AA serisi bir diyot da kullanabilirsiniz. Düşük frekanslı ve 

genlikli ses sinyallerini geçirmesi için kullanılır. 

 

Kulaklık:  Böyle bir kulaklığı günümüz koşullarında piyasada bulmak zordur. 50’li, 

60’lı yıllarda ses kalitesinin çok aranmadığı radyo cihazlarında yaygın olarak kullanılmıştır. 

Bunun yerine yüksek empedanslı (20 k) bir kulaklık da kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi 

günümüz kulaklıkları 16  gibi çok düşük empedanslıdır. Kristal kulaklıklar yüksek 

empedanslı, içindeki piezo elektrik kristal sayesinde yüksek hassasiyetli ancak çok düşük 

kaliteli cihazlardır. 

 

Bobin: Sarmak için boş bir tuvalet kağıdı rulosu kullanabileceğiniz 80 sarımlık, 26 

SWG’lik (Standard Wire Gauge), yani yaklaşık 0,45 mm kalınlığında vernikli bobin telidir. 

Bu teli, kullanılmayan eski radyo cihazlarından da sökebilirsiniz. 
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Varyabl Kondansatör: 365pF’lık ayarlı kondansatördür. AM/MW radyo 

cihazlarından sökülebilir. 

 

Ahşap Altlık: Devre bileşenlerini üzerinde bağlamak için kullanacağınız 10x10 cm 

boyutlarında bir tahta parçasıdır. Resim 3.1’de kullanılacak malzemelerin örneği 

gösterilmiştir. 

 

Resim 3.1: Basit bir GM alıcının devre bileşenleri 

 

Dikkat edileceği üzere devrede herhangi bir besleme yoktur. Atmosferdeki çok düşük 

güçteki radyo dalgalarıyla çalışır. Ayrıca bildiğiniz anlamda bir antene de gerek yoktur. 

Anten görevini, yapacağınız bobin sağlayacaktır. Bobin bağlantısı için her iki ucun da maket 

bıçağı yardımıyla soyulması gerektiğini unutmayınız. Radyo istasyonunu, ayarlı kondansatör 

ile bulabilirsiniz. Eğer kulaklıktan çok düşük ses alıyorsanız sarmış olduğunuz bobinden 

birkaç turu çıkartarak ince ayar yapabilirsiniz. 

 

Böyle bir devrenin performansını iyi bir topraklama ile yükseltebilirsiniz. Topraklama 

için dışı boyasız metal bir soğuk su borusuna bağlayacağınız yeterli uzunluktaki bir bakır 

kablo işinizi görecektir. 

 

3.1.1. Alıcı Parametreleri 
 

Genlik modülasyonlu alıcılarda bilinmesi gereken bazı parametreler vardır. Bu 

kavramların bilinmesi haberleşme sistemlerinin mantığının anlaşılması açısından önemlidir.  

 

Seçicilik: Bir vericinin seçiciliği, vericinin belli bir frekans bandını kabul edip diğer 

tüm frekans bandlarını geri çevirme yeteneğidir. Örneğin; ülkemiz ticari AM bandında her 

istasyona 9 kHz’lik bir band genişliği (taşıyıcı + 4,5 kHz) tahsis edilmiştir. Dolayısıyla 

alıcının tek bir kanalı seçebilmesi için alıcıya gelen girişin bandının arzu edilen 9 kHz’lik 

geçiş bandıyla sınırlanmış olması gerekir. Eğer band genişliği 9 kHz’den yüksekse birden 

fazla kanalın aynı anda alınması söz konusu olur. Band genişliği düşük olursa da bilgi 

sinyalinin bir bölümü bastırılır ve bilginin bir kısmı kaybedilmiş olur. 
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Seçicilik, Q faktörü olarak da tanımlanır ve akort (tuning) devrelerinde; 

 

Q = 
𝑋𝐿

𝑅
         Denklem-3.1 

 

denklemiyle bulunur. 

 

Band genişliği eğrisinde; 

 

B (Band genişliği) = 
𝑓0

𝑄
   Denklem-3.2 

 

denklemiyle bulunur. 

 

Q değeri yükseldikçe band genişliği azalır ve devrenin seçiciliği yükselir. Şekil 3.3’te 

görüldüğü üzere yüksek Q faktöründe eğri daha dar bir görüntü alır. 

 

 

Şekil 3.3: Q faktörü eğrisi 

 

Band Genişliği İyileştirmesi: Band genişliğinin azaltılarak gürültünün de 

azaltılmasıdır. Bir sinyal antenden RF bölümüne, karıştırıcı / dönüştürücü bölümüne ve daha 

sonra IF bölümüne doğru ilerlerken band genişliği azaltılır. Dolayısıyla gürültü de azaltılmış 

olur. Band genişliği iyileştirme faktörü, RF band genişliğinin IF band genişliğine oranıdır. 

𝐵𝐼 =
𝐵(𝑅𝐹)

𝐵(𝐼𝐹)
         Denklem-3.3 

 

Burada; 

BI = Band genişliği iyileştirme faktörü 

B(RF) = RF band genişliği 

B(IF) = IF band genişliği 

 

Bu band genişliği iyileştirmesine karşılık gelen gürültü faktörü azalması şöyle 

bulunur: 

  
NF(iyileştirme) = 10 log BI       Denklem-3.4 
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Örnek 3: RF band genişliği 200 kHz, IF band genişliği 10 kHz olan bir alıcıda gürültü 

faktörü iyileştirmesini bulun. 

 

Çözüm: 

 

BI = 200 kHz/10 kHz = 20 

NF = 10logBI = 10log20 = 13dB 

 

Dolayısıyla band genişliğini 20’de 1’ine düşürmek gürültüyü de 20’de 1’ine 

düşürmektir. 

 

Duyarlık: Vericinin alabileceği minimum kullanılabilir RF sinyal seviyesidir. 

Genellikle kabul edilebilir bilgi sinyali seviyesinin gürültüye oranıdır ve ticari AM yayın 

bandı alıcılarında 0,5 W’lık ses gücüyle 10 dB’lik S/N (Signal-to-Noise, sinyal gürültü 

oranı) oranı genelde kullanılabilir kabul edilir. 

 

Alıcının duyarlığı çoğunlukla alınan sinyalin mikrovolt cinsinden değeri olarak ifade 

edilir.  

 

Aslına Bağlılık: Aslına bağlılık bir haberleşme sisteminin, alıcının çıkışında 

başlangıçtaki kaynak bilginin tam bir kopyasını üretebilme ölçüsüdür. 

 

Ekleme Kaybı: Yüke aktarılan sinyalin filtrelerden geçerken uğradıkları kayıptır. Her 

filtre katında az da olsa istenmeyen kayıplar oluşur. 

 

Gürültü Sıcaklığı: Haberleşme sistemlerinin çalıştıkları band genişliği aralığında ve 

ortam sıcaklığına bağlı olarak gürültüye eğilimli bileşenlerin meydana getirdikleri 

gürültüdür. Tüm gürültü kaynakları Termal gürültü olarak nitelendirilebilir. Isıyla doğru 

orantılıdır ve 3,5 no’lu denklemle ifade edilir. 

  
N = KTB          Denklem-3.5 

 

T = Çevre sıcaklığı (K) 

N = Gürültü gücü (W) 

K = Boltzman sabiti (1,38x10
-23

 J/K) 

B = Band genişliği (Hz) 

 

Kablosuz bir RF haberleşme sisteminde eş değer giriş gürültü sıcaklığı, iki gürültü 

sıcaklığının toplamına eşit olacaktır: 

 

Anten gürültü sıcaklığı (anten çıkışında görülen) + alıcının gürültü sıcaklığı (alıcı 

içindeki gürültü kaynaklı bileşenlerin temsil ettiği gürültü) 
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3.1.2. GM Alıcılar 
 

Temel olarak koherent ve koherent olmayan olmak üzere iki tür radyo alıcısı vardır. 

Koherent ya da senkron alıcıda demodülasyon için kullanılan taşıyıcı frekansı, vericide 

kullanılan taşıyıcı frekansına senkronize edilmiştir. Koherent olmayan ya da asenkron 

alıcılarda ya alıcıda üretilen taşıyıcı frekansı yoktur ya da demodülasyon için kullanılan 

taşıyıcı frekansı, vericinin taşıyıcı frekansından tamamen bağımsızdır. 

 

İki tür önemli koherent olmayan GM alıcı vardır. Akortlu radyo frekansı GM alıcısı 

(TRF - Tuned Radio Frequency) ilk nesil genlik modülasyonu alıcısıdır. Temel olarak RF 

bölümü, dedektör bölümü ve ses bölümü olmak üzere 3 kısımdan oluşur. TRF’nin en büyük 

kusuru, seçiciliğinin akort edilen frekansa göre değişmesidir. Aynı anda birden fazla 

istasyonun dinlenme sıkıntısı vardır. Şekil 3.4’te böyle bir alıcının blok şeması gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.4: Akortlu genlik modüleli RF alıcı blok diyagramı 

 

Tunerli bir devre için RLC tank devresinin geçirgenliğini tanımlayan Q değeri sabittir. 

Devrenin merkez ya da rezonans frekansı, ayarlı kondansatör tarafından ayarlanır. Böyle bir 

tuner devresinde Denklem-3.2 kullanılırsa ticari AM yayını için en alt banda göre ayarlanmış 

Q değeri; 
535 𝑘𝐻𝑧

9 𝑘𝐻𝑧
≅ 60 olacaktır. 

 

Söz konusu Q değerini üst band için uyguladığımızda devrenin band genişliği (B); 
1600 𝑘𝐻𝑧

60
≅ 27 𝑘𝐻𝑧 olacaktır. 

 

Bu durum Q değeri alt banda göre ayarlanmış bir  GM alıcı devresinde üst bandlarda 

neredeyse 3 istasyonun aynı anda alınması sorununa neden olacaktır. İşte bu sorunu ortadan 

kaldırmak için Superheterodin GM Alıcı (Superheterodyne Receiver) geliştirilmiştir. 
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Süperheterodin alıcılar sürekli geliştirilerek günümüze kadar kullanımı devam 

etmiştir. Süperheterodin alıcılarda kazanç, seçicilik ve duyarlık özellikleri diğer türlere göre 

daha üstündür. Heterodin işlemi iki ayrı frekansın elektronik mikser devresinde karıştırılarak 

kullanımı daha kolay başka bir frekans elde etmektir. Temel olarak süperheterodin bir 

alıcının RF bölümü, karıştırıcı / dönüştürücü bölümü, IF bölümü, dedektör bölümü ve ses 

yükselteci olmak üzere beş bölümü vardır. Şekil 3.5’te süperheterodin genlik modüleli  bir 

RF alıcı devresinin blok yapısı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.5: Süperheterodin genlik modüleli RF alıcı blok diyagramı 

 

RF Bölümü: Ön seçici ve RF yükselteçlerden oluşan kısımdır. Ön seçici; ayarlanabilir 

orta frekansı arzu edilen RF taşıyıcısına akort edilmiş, geniş akortlu, band geçiren bir 

filtredir. Ön seçicinin temel amacı, hayal frekansı denilen ve arzu edilmeyen spesifik bir 

radyo frekansını engellemek üzere başlangıçta yeterli band sınırlaması sağlamaktır. Ayrıca 

alıcının duyarlığının belirlendiği RF yükselteç kısmı da bu bölümde yer alır. 

 

Karıştırıcı / Dönüştürücü Bölümü: Frekansı, anten katından ayarlanacak kanal 

frekansına bağlı olarak akortlanan yerel osilatör ve yerel osilatörün frekansını alınan RF 

frekansıyla karıştıran kısımdır. Süperheterodin işleminin gerçekleştiği yer burasıdır. Yüksek 

frekanslı RF sinyal sonraki katlarda daha rahat işlenebilecek ve aynı kalitede filtreleme ve 

yükseltme işlemlerinin yapılabileceği daha düşük frekanslı IF sinyaline dönüştürülür. 

Heterodinleme işlemi, taşıyıcı ile alt ve üst yan band frekanslarını değiştirse de tayfın band 

genişliğini değiştirmez. AM yayın bandı alıcılarında kullanılan en yaygın ara frekans 455 

kHz’dir. 
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IF Bölümü: Alıcının kazanç ve seçiciliğinin büyük kısmının gerçekleştiği bölümdür. 

IF frekansı tüm istasyonlar için sabittir ve frekans değeri, alınan RF sinyallerinin tümünden 

daha az olacak şekilde seçilmiştir. Düşük frekanslı IF yükselteç yapımı, RF yükselteçlere 

göre daha kolaydır. 

 

Dedektör Bölümü: IF sinyalinin barındırdığı GM zarfı bu bölümde çözülür. Ses 

dedektörü tek bir diyottan oluşacak kadar basit ya da faz kilitlemeli döngü (PLL - Phase 

Locked Loop) veya dengeli modülatör içerecek kadar karmaşık olabilir. 

 

Ses Bölümü: Kaskat bağlı ses yükselteçlerinin olduğu kısımdır. Arzu edilen ses 

gücüne göre yükselteç sayısı değişebilir. 

 

Şekil 3.6’da genlik modüleli akortlu, düşük güçlü bir alıcı devresi gösterilmiştir. 

Şekildeki devrede RF seçici katı olarak L1 ve VC1 bileşenlerinden oluşan bir tank devresi 

kullanılmıştır. Bobin elemanı olarak ferit çubuk ve ayarlı kondansatör olarak da metal 

gövdeli akortlu varyabl kullanılmıştır. Akort için kullanılan varyabl kondansatörü, eski radyo 

cihazlarından temin edebilirsiniz.  

 

 

Şekil 3.6: Genlik modüleli TRF alıcı 

 

Devrenin çalışmasını kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Devrenin basitliği açısından tek 

bir akort katı kullanılmıştır ve dolayısıyla daha çok devre katından oluşan bir süperheterodin 

alıcı performansında çalışmayacaktır. Q1 ve Q2 transistörleri darlington tip bağlanarak 

yükseltme katının giriş empedansı artırılmış ve yüksek kazanç elde edilmiştir. Hassasiyet ve 

seçiciliğin artırılmasında R1 direncinin önemli bir görevi vardır. Q2’nin çıkışından tank 

devresine geri besleme sağlayan R1  direnci, sinyal gücünün çok yüksek olduğu yerlerde 

82k-100k seviyesinde bir dirençle değiştirilebilir. 
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Q3 transistörü, RF sinyalini demodüle ederek aynı anda da ses sinyalini yükseltir. Ses 

gücü, 

 yayın alınan istasyona bağlı olarak değişmektedir. Piyasada yaygın olarak satılan 

düşük empedanslı (omajlı) kulaklıklarla dinleme yapmanız mümkün olmayabilir. Bu nedenle 

ses çıkışını harici bir amplifikatöre vermeniz yerinde olur. 

 

L1 bobinini, kullanılmayan eski bir MW alıcısından sökebileceğiniz gibi kendiniz de 

yapabilirsiniz. Yaklaşık 8mm çapında bir ferit çubuk üzerine 0,45 mm kalınlığında bir bobin 

telini 50-60 tur kadar sararak ihtiyacınız olan bobini elde edebilirsiniz. İlave bir antene 

ihtiyaç olmayacaktır. Ferit çubuğu döndürerek sinyal alımını değiştirebilirsiniz. 

 

Sinyal alımının zayıf olduğu durumlarda ilave bir antene ihtiyaç olabilir. Bu durumda 

aynı kalınlıkta bakır telden 4-5 tur kadar ferit çubuğun boş kalan tarafına ana sargıya yakın 

şekilde sarabilirsiniz. Sardığınız bu ilave bobinin bir ucunu topraklamanız gerekir. Bunun 

için soğuk su borusuna yapacağınız bağlantı, işinizi görecektir. Sargının diğer ucuna ise 2-3 

m uzunluğunda tel veya çubuk anten bağlayabilirsiniz. Şekil 3.7’de böyle bir devre için 

kullanılabilecek ferit çubuk, bobin sargılarıyla gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.7: Ferit çubuklu MW anten bobini 

  

Yekpare bobin sargısı 

Akort katı 

bobininin uçları 

(yeşil ve beyaz) 

Parafine bandırılmış 

bağımsız ikinci sargının 

uçları (sarı ve siyah) 

Bu ufak parça 

hareket 

ettirilerek akort 

yapılabilir. 

Uçlardan biri topraklanıp diğeri 1-2 

m uzunluğunda harici bir çubuk 

antene bağlanabilir. 
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Devrenin anten akort katında yer alan 200 uH’lik bobin ve 500 pF’lık varyabl 

kondansatörün değerleri yaklaşık olarak AM alt frekansına göre ayarlanmıştır. Tank devresi 

frekansı denklemi kullanıldığında alt frekans değeri yaklaşık olarak elde edilir. 

𝐹 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
=

1

6,28√200𝑥10−6𝑥500𝑥10−12
= 503𝑘𝐻𝑧 

 

3.2. Frekans Modülasyonlu Alış 
 

Frekans modülasyonlu sinyalleri almak için kullanılan alıcılar, temel olarak klasik AM 

ya da SSB alışı için kullanılan alıcılarla özdeştir. Aralarındaki tek fark, bileşik IF dalga 

biçiminden ses bilgisini çıkarmak için kullanılan yöntemdir. FM alıcılarda ses dedektörünün 

çıkışı, girişindeki frekans sapmasıyla orantılıdır. 

 

Modülasyon seviyesini belirleyen pek çok faktör vardır. Bunlardan en önemli olanı 

band genişliğidir. İletilen bilginin yüksek kalitede gönderilmesi için band genişliğinin fazla 

tutulması gerekir. Bu nedenle kullanılan haberleşme yöntemine bağlı olarak farklı 

seviyelerde sinyal sapması (deviation) tayin edilir. 

 

Düşük seviyeli frekans sapması dar band FM (NBFM - Narrow Band FM) olarak 

adlandırılır. Dar band FM yayıncılığı genelde noktadan noktaya haberleşme sistemlerinde 

kullanılır. Kitlesel yayıncılıkta ise daha yüksek seviyelerde frekans sapması kullanılır ve 

geniş band FM olarak adlandırılır. Ticari FM yayıncılığında +/-75 kHz’lik bir frekans 

sapması kullanılır. 

 

Frekans değişimlerinin voltaj değişimlerine çevrilmesi için demodülatörün frekans 

bağımlı olması gerekir. İdeal olan, frekans karakteristiğiyle mükemmel derecede örtüşen 

doğrusal (linear) voltaj eğrisidir. Şekil 3.8’de böyle bir ideal dönüştürücünün frekans voltaj 

geçiş eğrisi gösterilmiştir. İyi akortlanmış bir istasyon için modüle edilmemiş taşıyıcı 

frekansı, geçiş eğrisinin tam merkezine oturur. Eğrinin S şeklinde olmasının nedeni band 

genişliği sınırlamasından dolayıdır. 

 

 

Şekil 3.8: Bir FM demodülatörün frekans-voltaj geçiş eğrisi 
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Doğrusal karakteristiği sağlamak için FM alıcılar teknik olarak yayın istasyonuna göre 

daha geniş bir band genişliği aralığında tasarlanır.  Sinyalin yalnızca 200 kHz genişliğinde 

olduğu tipik bir VHF FM alıcısında band genişliği 1 MHZ olarak tutulabilir. 

 

FM yayın bandı alıcılarında ilk IF, iyi hayal frekansı bastırması gerçekleştirmek için 

nispeten yüksek bir frekanstır ve genellikle 10,7 MHz’lik ara frekans değeri kullanılır. İkinci 

IF ise genlik demodülatörlerinde olduğu gibi düşük bir frekans olan 455 kHz’dir. 

 

3.2.1. FM Demodülatörler 
 

FM dedektörler Vo = FK dönüşümüyle frekansı genliğe çevirir. Burada K = V/Hz’dir 

ve demodülatörün aktarım fonksiyonudur. F ise demodülatörün giriş frekansıyla orta 

frekansı arasındaki farktır. FM sinyallerini demodüle etmek için kullanılan farklı devre 

modelleri vardır. Her birinin kullanım yerlerine göre üstünlükleri ve zayıf yanları vardır. 

Kimisi alıcılar ayrık devre bileşenlerinden oluştuğunda kimisi de günümüz sistemlerinde 

olduğu üzere IC (entegre devre) paketlerinden oluştuğunda tercih edilir. 

 

En yaygın kullanılan FM demodülatörleri; eğim dedektörü, Foster-Seeley ayırt edicisi, 

oran dedektörü, PLL demodülatörü ve dik açı (kuadratür) demodülatörüdür. Eğim dedektörü, 

Foster Seeley ayırt edicisi ve oran dedektör, akortlu devre frekans ayırt edici türleridir. 

Akortlu devre frekans ayırt ediciler, FM’i genlik modülasyonuna çevirir. Daha sonra genlik 

modüleli, sinyali klasik bir tepe dedektörü kullanarak demodüle eder. 

 

Eğim Dedektörü: Bu dedektör türünde, frekans değişimlerini genlik değişimlerine 

çevirmek üzere akortlu bir devrenin zayıflama eğimi kullanılır. FM demodülasyonunun en 

basit örneğidir. Devrede, alınacak radyo yayınının taşıyıcı frekansından birazcık daha 

yukarısına akortlanmış bir tank devresi bulunur. Gelen sinyalin frekansı, akortlu devrenin 

eğimi üzerinde yukarı ve aşağı hareket ettikçe sinyal genliğinde aynı oranda değişim 

meydana gelir. Şekil 3.9’da eğim dedektörü devresi ve frekansa bağlı gerilim eğrisi 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.9: Eğim dedektörü: (a) şematik diyagram, (b) frekansa bağlı gerilim eğrisi 
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Şekil 3.9 (b)’de gösterilen akortlu devreyle bu işlem gerçekleştirilir. Aslında burada 

yapılan, FM’den GM’ye dönüştürme işlemidir. En yüksek çıkış akortlu devrenin rezonans 

frekansında (f0) gerçekleşir. Giriş frekansı, merkez frekansı yukarısına ve aşağısına saptıkça 

çıkış da orantılı olarak azalır. Devre, IF orta frekans (fc), frekansa bağlı gerilim eğrisinin en 

doğrusal bölgesinin merkezine düşecek şekilde tasarlanmıştır. La, ve Ca birlikte akort katını 

oluşturur. Akort devresinden sonrası şekilden de görüleceği üzere basit bir tepe dedektörüdür 

(zarf dedektörü). 

 

Dengeli Eğim Dedektörü: Dengeli eğim dedektörü paralel bağlanmış ve 180o farklı 

fazlarda beslenen iki eğim dedektörüdür. Şekil 3.10’daki devrede La, Ca ve Lb, Cb FM’den 

GM’ye dönüştürmeyi gerçekleştirirler. Dengeli tepe dedektörleri ise (D1, C1, R1 ve D2, C2, 

R2) bilgiyi GM dalga biçiminden çıkarır. Üstteki akortlu devre (La ve Ca), IF orta frekansın 

(f0) yaklaşık 1,33 x F (FM yayın bandı için bu yaklaşık 1,33 x 75 = 100 kHz’e eşittir) 

kadar üstünde bir frekansa (fa) akort edilir. Alttaki akortlu devre (Lb ve Cb) ise IF orta 

frekansın aynı miktarda (yaklaşık 1,33 x F ) altında bir frekansa (fb) akort edilir. Her iki 

akortlu devrenin de çıkış gerilimi giriş frekansıyla orantılıdır ve her çıkış, kendi tepe 

dedektörü tarafından doğrultulur. IF, akort devresinin rezonans frekansının üstüne 

saptırıldığında üstteki akortlu devre alttaki tank devresinden daha yüksek bir çıkış gerilimi 

oluşturur ve Vçıkış pozitif ilerler. IF, rezonansın altına saptırıldığında alttaki akortlu devre 

üstteki tank devresinden daha yüksek bir çıkış gerilimi oluşturur ve Vçıkış negatif ilerler. 

 

 

    (a)            (b) 

Şekil 3.10: Dengeli eğim dedektörü: (a) şematik diyagram, (b) frekansa bağlı gerilim geçiş eğrisi 

 

Foster-Seeley FM Dedektörü:   Foster Seeley, radyo setlerinde kullanılan ve ayrık 

devre elemanlarıyla yapılan genel bir FM dedektör devresidir. Eğim dedektöründe olduğu 

gibi akortlu frekans ayırt edicidir. Foster-Seeley ayırt edicisi, çalışması dengeli eğim 

dedektörüne benzer. Şekil 3.11’de devre şeması gösterilmiştir. 
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Şekil 3.11: Foster-Seeley ayırt edicisi 

 

Trafonun birincil ve ikincil sargıları arasındaki Cc, C1 ve C2 kondansatörlerinin 

değerleri, IF orta frekansta kısa devre olacak şekilde seçilmiştir. Dolayısıyla L3’ün sağ tarafı 

AC topraklanmıştır ve IF sinyali (Vgiriş) doğrudan L3 üzerine (aynı fazda) beslenir (VL3). 

Gelen IF, T1 transformatörü tarafından 180o terslenir ve La ile Lb arasında eşit olarak 

bölünür. Bir Foster Seeley ayırt edicisi, devreye modüle edilmemiş bir orta frekans verip 

Co’yu, çıkış sıfır volt olacak şekilde ayarlamak suretiyle akort edilir. 

 

PLL (Phase Locked Loop)’li FM Demodülatör: Faz kitlemeli döngü FM 

demodülatörü bir entegre devre sistemidir. İçinde faz dedekötrü, alçak geçiren filtre, 

kuvvetlendiriciler ve gerilim kontrollü osilatör bölümleri vardır. PLL’li frekans 

demodülatörü, akortlu devre gerektirmez ve gönderme osilatörünün kararsızlığının yol açtığı 

taşıyıcı kaymasını otomatik olarak dengeler. 

 

 

Şekil 3.12: Faz kitlemeli döngü FM demodülatörü 

 

PLL tekniğini kullanan çok sayıda entegre devre vardır (ör: XR-2212). PLL döngü 

kazancı sabittir. Demodüle edilmiş sinyal, doğrudan dahili tamponun çıkışından alınabilir ve 

matematiksel olarak şuna eşittir: 

 

Vçıkış = FKdKa         Denklem-3.6 
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3.2.2. FM Alıcı 
 

Günümüz FM sistemleri, pek çok devre bileşeninin entegre hale getirildiği tümleşik 

sistemleri kullanmaktadır. RF otomatik kazanç kontrolü (AGC - Automatic Gain Control) 

devreleri, otomatik frekans kontrolü, ses kuvvetlendiricileri, RF kuvvetlendiricileri, ara 

frekans katları gibi çeşitli elektronik devre bölümlerinin tek bir paket içinde bulunduğu RF 

alıcı entegreleri vardır. Şekil 3.13’de hem GM hem de FM alıcı özelliği bulunan ve istenilen 

yayın bandı için birlikte kullanılabilen bir tümleşik sistem olan U2510B entegre devresinin 

blok şeması gösterilmiştir. 

 

Böyle bir alıcı entegresi, GM ve FM bandları arasında geçiş özelliğine sahiptir. Bu tür 

tümleşik sistemlerde yalnızca yapısında bobin içeren tank devre katları dışarıda tutulmuştur. 

Günümüzde, ilerleyen teknolojiyle birlikte özellikle yüksek frekanslı sayısal sistemlerde 

neredeyse ayrışık hiçbir elemanın kalmadığı, endüktör gibi elemanların kapasitif etkili 

elemanlar kullanılarak simüle edildiği tamamen tümleşik haberleşme sistemleri 

tasarlanmaktadır. 

 

U2510 AM/FM RF alıcı entegresi, sahip olduğu özellikler ile temel haberleşme 

ihtiyaçlarını çözecek yeterlikte dahili ses kuvvetlendiricisi sayesinde yüksek çıkış gücü (1W) 

sağlayan haricen bağlanacak birkaç ayrışık devre elemanı ile kolayca portatif bir alıcı 

tasarlanmasına imkan veren yapıdadır. Ayrıca besleme aralığının (3-9 V) geniş olması da 

kullanımını kolaylaştıran bir etkendir. 

 

 

Şekil 3.13: U2510B AM/FM RF alıcı entegresi ve blok bağlantı şeması 
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Osilatör ve tank devreleri, filtre elemanları, anten eşleme elemanları, ses kontrol, 

sinyal gücü izleme gibi devre bileşenleri harici olarak ürün kataloğunda belirtilen değerlere 

uygun olarak montajlanır. Şekil 3.14’te söz konusu entegrenin bacak bağlantı şeması 

verilmiştir. Tablo 3.1’de FM için kullanılan bacak bağlantılarının açıklaması verilmiştir. 

 

Pin Sembol Açıklama 

2 FM-discr 
FM ayırt edicisi filtre bağlantısı.  

Seramik rezonatör ya da eşdeğer LC devresi bağlanır. 

6 FM-AFC 
AFC diyot bağlantısı.  

Kuplaj kondansatörüyle otomatik frekans kazancı belirlenir. 

7 FM-Osc FM osilatör tank devresi girişidir. 

9 FM Tank FM RF tank devresi bağlantısıdır. 

11 FM-AGC 

Bu bacağı, bir direnç üzerinden GND’ye bağlamak FM 

AGC (otomatik kazanç kontrolü) eşiğini artıracaktır. 

Doğrudan topraklama yapıldığı takdirde AGC özelliği devre 

dışı kalacaktır. 

12 FMin 

FM RF girişi (ortak baz bağlantılı ön kuvvetlendirici 

transistör).  

Tavsiye edilen kaynak empedansı 100 ’dur. 

14 AM/FM IF out Ara frekans çıkışı. IF ön kuvvetlendiricisinin kollektör çıkışı 

15 Mode ctrl switch 

Mod kontrol girişi. 

Pin   İşlevi 

open   FM 

Şase (gnd)  AM 

17 FM-IFin FM IF girişi. Giriş direnci 330  

23 AM/FM detect 

AM/FM dedektör çıkışıdır. 7,5k’luk dedektör çıkış 

direnciyle bağlı yük kondansatörü AM dedektörün 

modülasyon frekansı tepkisini belirlediği kadar FM vurgu 

kaldırmayı da belirler. 

Tablo 3.1: U2510B entegresinin FM iletişimle ilgili bacak açıklamaları 
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Şekil 3.14: U2510B entegresi bacak bağlantısı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Şekil 3.15’deki devre ile FM yayını alınız. 

 

 

 

Şekil 3.15: FM alıcı devresi 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

Bunun için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir: 

 

 10x10 cm bakır plaket 

 S ve M baskı devre kalemi 

 Hidrojen peroksit (perhidrol) ve hidroklorik asit 

(tuz ruhu) 

 Lateks eldiven, kişisel koruyucu donanım 

 Uygun boyutlarda düzgün plastik kap 

 1 mm matkap ucu ve matkap 

 30 W-40 W kalem havya ve lehim teli 

 Devre elemanları, besleme girişi ve sinyal çıkışı 

için ikili klemens 

 Yankeski 

 9 V’luk pil ve kutup başı 

  Bağlantı şeması ve 

malzemelerin boyutları göz 

önünde bulundurularak uygun bir 

yerleşim düzeni oluşturunuz. Bir 

bilgisayar programı kullanarak 

baskı şemasını çıkartınız. 

 Devrede bazı özel malzemeler vardır. Ses 

kontrolü için kullanılan potansiyometre anahtarlı 

(switch) özelliklidir. 5 terminallidir ve aynı anda 

devrenin enerjisini kesme görevi de vardır. 

 

Resim 3.2: Anahtarlı tip potansiyometre 

 CF1 ve CF2 isimli iki adet seramik rezonatör 

elemanı vardır. Rezonatörler üzerlerinde yazılı 

frekansa ayarlı ve içlerinde bobin, kondansatör ve 

direnç elemanları bulunan rezonans devreleridir. 

3 ve 2 terminalli olanları vardır. Uygulaması 

yapılan FM alıcı da CF1 3 terminalli, CF2 iki 

terminalli 10.7 MHz rezonatör elemanıdır. FM 1. 

IF ara frekansını elde etmek için kullanılmıştır. 
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Resim 3. 3: 2 ve 3 terminalli 10.7 MHz rezonatörler 

 Bobinlerin her biri, 0,4mm kalınlığında bobin 

telinden 3,5 mm’lik çivi üzerine 5 tur sarılarak 

elde edilir.  

 Varyabl kondansatör 2x22pF’lıktır. İçinde iki 

adet trimer bulunan ve üzerindeki ayar vidalarıyla 

ince ayar yapılabilen tip ayarlı kondansatördür. 

 Devre elemanlarının montajını 

dikkatlice yapınız. 

 

Resim 3.4: Devrenin üstten görüntüsü 

 İstenirse alınan FM yayınının gücünü izlemek 

amacıyla entegrenin 19 no’lu bacağına seri bir 

direnç ile birlikte LED bağlanabilir. LED’in 

katodu 19 no’lu pine, anodu besleme hattına 

bağlanır. Anten olarak 20-30 cm’lik bir tel kablo 

kullanılabilir. Hoparlör 4-8’luktur.  
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Resim 3.5: Varyabl, potansiyometre ve entegrenin 

montajlanması 

 

Resim 3.6: Devrenin alttan görüntüsü 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir alıcı devresinde RF bölümünün işlevi nedir? 

A) Band sınırlaması yapmak ve RF sinyallerini yükseltmek 

B) Modülasyon işlemini yapmak 

C) Demodülasyon ile ses sinyallerini çözmek 

D) Ara frekansı üretmek 

E) Ara frekans oluşturmak 

 

2. Yüksek frekanslı RF sinyalleri hangi katta daha alçak IF sinyallerine dönüştürülür? 

A) RF katı 

B) Ses kuvvetlendirme katı 

C) Karıştırıcı/dönüştürücü katı 

D) Otomatik kazanç kontrol katı 

E) Anten eşleme katı 

 

3. IF sinyallerine dönüştürmeyle ilgili hangisi doğrudur? 

A) Anten katı tank devresi frekansının daha iyi kalibre edilmesini sağlar 

B) Her kanal frekansı için aynı kalitede filtreleme işleminin yapılmasını sağlar 

C) İyi ses kuvvetlendirmesi için kullanılır 

D) Demodülasyon işlemini gerçekleştirir 

E) Daha kuvvetli sinyal alınmasını sağlar 

 

4. Bir LC akortlu tank devresinde C=250pF'a ayarlanmış ve L=200 uH ise tank devresi 

yaklaşık olarak hangi frekansa ayarlanmıştır??  

A) 1 MHz       D) 950 kHz 

B) 500 kHz       E) 1600 kHz 

C) 712 kHz 

 

5. Bobin çapı ve sarım sarısıyla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur? 

A) Bobin çapı büyüdükçe ve sarım sayısı artıkça endüktans düşer   

B) Bobin çapının endüktansa etkisi yoktur. 

C) Bobin sarım sayısının artması, çapın büyümesine göre endüktansta daha düşük artış 

sağlar      

D) Bobin sipir sayısının artması, çapın büyümesine göre endüktansta daha büyük artış 

sağlar. 

E) Bobin sipir sayısının  

 

6. Ticari FM radyo yayınlarında 1. IF frekansı kaç Hertzdir?? 

A) 10.7 MHz      D) 535 kHz 

B) 455 kHz       E) 108 MHz 

C) 1.7 MHz 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Darband FM nedir? 

A) Yüksek seviyeli frekans sapması    

B) Düşük seviyeli frekans sapması 

C) Yüksek seviyeli modülasyon indeksi 

D) Düşük seviyeli modülasyon indeksi 

E) Düşük seviyeli faz sapması 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi süperheterodin alıcıların özelliklerindendir? 

A) Tek akort katından oluşan alıcılardır       

B) TRF alıcının diğer adıdır 

C) Frekansı, önseçici katıyla birlikte akortlanan yerel osilatör katı olan alıcıdır 

D) Band genişliği seçilen frekansa göre değişen alıcı türüdür 

E) Frekans kararlılığı düşüktür 

 

9. Aktarım fonksiyonu 1mV/Hz ve frekans sapmasının 10kHz olduğu bir FM 

demodülatörde çıkış voltajı nedir? 

A) 1 V       D) 10 mV 

B) 5 V       E) 10 V 

C) 2 V 

 

10. VCO nedir? ne iş yapar? 

A) Frekans kontrollü osilatördür. Girişindeki frekansa değişimine göre farklı frekans 

üreten devredir 

B) Gerilim kontrollü osilatördür. Girişindeki voltaj değişimine bağlı olarak ayarlı 

olduğu merkez frekansta frekans sapması meydana getiren devredir 

C) Kazanç kontrol katıdır. Girişindeki voltaja göre kazancını değiştirir 

D) Band geçiren filtre katıdır. Frekansa bağlı filtreleme işlemi yapar 

E) Ara frekans osilatörüdür 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama Faaliyeti başlığı altında yapmış olduğunuz baskı devre uygulaması 

kapsamında kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) 

işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Elektronik devre elemanlarının boyutlarına uygun devre plaketi 

ayarladınız mı? 
  

2 
Devre plaketinin boyutlarına uygun düzgün bir yerleşim planı 

yaptınız mı?  
  

3 
Yapmış olduğunuz yerleşim planı ve devre bağlantı şemasına 

uygun olarak devre yollarını çizebildiniz mi? 
  

4 
Çizdiğiniz devre yollarını kopya kağıdı yardımıyla plakete 

aktardınız mı? 
  

5 
Elde edilecek devre yolunun son şeklini verip plaketi çözeltiye 

atmaya hazır hale getirdiniz mi? 
  

6 
Uygun miktarda ve karışım oranında çözelti hazırlayıp devre 

yollarını montaja hazır hale getirdiniz mi? 
  

7 
Plaketi temizledikten sonra devre elemanlarının bağlanacağı yerleri 

delip elemanları lehimlediniz mi? 
  

8 
Devre elemanlarının fazlalık bacaklarını kesip devre beslemesi ve 

çıkışlar için gerekli kablo elemanlarını bağladınız mı? 
  

9 Devrenizi çalışmaya hazır hale getirip test ettiniz mi?   

10 
Elde ettiğiniz sonuçlar modül içinde verilen bilgilerle örtüşüyor 

mu? Devreniz istenilen şekilde çalıştı mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme” kısmına geçebilirsiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu bölümde tüm öğrenme faaliyetlerinde anlatılan konular hakkında bilginizi ölçmek 

amacıyla performans testi uygulanacaktır. 

 

PERFORMANS TESTİ 

 

Öğrenme Faaliyet-3 başlığı altında Şekil 3.2’de verilen beslemesiz orta dalga (MW) 

alıcı devresini kendi imkanlarınızla uygulayınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Devre elemanlarını ayırt edip, montaj için gerekli hazırlığı 

yapabildiniz mi? 
  

2 Alınmak istenen yayına uygun bobini elle hazırlayabildiniz mi?   

3 Topraklama işlemini yapabildiniz mi?   

4 Montajı uygun şekilde yerine getirdiniz mi?   

5 Akortlama işlemi yapabildiniz mi?   

6 Dinlenebilir bir ses işitebildiniz mi?   

7 Osiloskop ile diyot çıkışında sinyal ölçümü yapabildiniz mi?   

8 
Bobin sarım sayısını değiştirerek sinyal gücünü ayarlayabildiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. 

 
   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 A 

7 D 

8 C 

9 E 

10 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

6 A 

7 B 

8 C 

9 E 

10 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 D 

6 A 

7 B 

8 C 

9 E 

10 B 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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